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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.6.–16.7.2018 viraston
aukioloaikoina.

Olli Kortelainen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 7.6.–16.7.2018.
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Seurakuntatalon kokoushuone

Läsnä olleet jäsenet ja
varajäsenet

Varsinaiset jäsenet
Kortelainen Olli, 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
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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.
Tiilikainen Liisa, johtava diakonianviranhaltija, kuultavana 65 §:n käsittelyn ajan

§§ 61 - 71

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Olli Kortelainen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 13.6.2018

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

Liisa Väätäinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
sihteeri

Päivi Heikkinen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.6.-16.7.2018.
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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.
Kokous on kutsuttu koolle, koska puheenjohtaja on katsonut kokouksen tarpeelliseksi.
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.

62 §

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 Liisa
Väätäinen ja Päivi Heikkinen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Väätäisen ja Päivi Heikkisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

63 §

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
Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että 65 § käsitellään ensimmäisenä
asiana.
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I KAPPALAISEN VAALI
Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virka tulee avoimeksi 1.8.2018 lukien nykyisen viranhaltijan eläköitymisen vuoksi. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.2.2018 antanut tuomiokapitulille
seuraavan lausunnon: ”Kirkkoneuvosto toteaa lausuntonaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virka, sen tullessa avoimeksi 1.8.2018, tulee
täyttää ja pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran avoimeksi. Virkaan valittavalta vaaditaan rikosrekisteriote. Viran erityistarpeina on valmius toimia kirkkoherran sijaisena tämän loma-aikoina ja
vapaapäivinä. Viran erityisvastuualueena on tällä hetkellä jumalanpalveluselämään ja aikuistyöhön liittyvät valmistelu- ja koordinointitehtävät.”
Tuomiokapituli julisti istunnossaan 15.3.2018 Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen viran haettavaksi 16.4.2018 klo 15 mennessä. Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista
suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun
on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Määräaikaan mennessä I kappalaisen virkaa
hakivat Paula Hagman-Puustinen, Emmi Haring, Risto Huotari, Aki Hätinen, Leena Laurinkari,
Johanna Porkola, Risto Voutilainen ja Teemu Voutilainen. Risto Voutilainen on 24.4.2018 perunut hakemuksensa.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan kirkkoherran tai kappalaisen viran hakuajan päätyttyä tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden virkaan. Kirkkoherran tai kappalaisen
virkaan kelpoinen ei ole hakija:
1) joka ei täytä 10 §:ssä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia;
2) joka on pidätetty pappisviran toimittamisesta;
3) joka on hakijana välittömällä vaalilla valittavaan kirkkoherran virkaan paitsi 18 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa;
4) jolta ilmeisesti puuttuvat viran hoitoon tarvittavat edellytykset.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 10 §:n 1 virkkeen mukaan kirkkoherran tai kappalaisen virkaa hakevan
tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Kappalaisen virkaa koskevat myös koeaikaa koskevat säännökset. Kirkkolain 6 luvun 17 §:n 1
momentin 1 virkkeen mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen
aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Kappalaisen viran osalta koeajasta päättää kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen
vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan
hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on lausunnossaan 24.5.2018 todennut, että hakijat pastori
Paula Hagman-Puustinen, pastori Emmi Haring, pastori Risto Huotari, pastori Aki Hätinen, pastori
Leena Laurinkari, pastori Johanna Porkola, ja pastori Teemu Voutilainen ovat kelpoisia Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virkaan. Tuomiokapitulin arvioinnin mukaan heillä kaikilla on hakemusasiakirjojen perusteella edellytykset hoitaa Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virkaa.
Tuomiokapituli edellyttää, että seurakunta tekee hakijoista ansiovertailun valintaa varten. Tuomiokapitulin lausunto kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä 1. Lausuntoon sisältyy hakijoiden koulutustiedot ja työkokemusaika papin työstä.
PERUSTIEDOT HAKIJOISTA
Paula Hagman-Puustinen
Paula Hagman-Puustinen on syntynyt 24.10.1968 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Juankosken lukiosta
30.5.1987. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa 23.3.2012 ja
vihitty papiksi Kuopiossa 27.5.2012. Hagman-Puustinen on suorittanut pastoraalitutkinnon
16.3.2017 arvosanalla erinomainen (18,25/20).
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Hagman-Puustinen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin
kypsyysnäytteen suomen kielellä. Kielitaito: Tutkinnon suorittanut on osoittanut julkisyhteisöjen
henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaan kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen taitoa seuraavasti: ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito ja tyydyttävä kirjallinen taito. Suorituspvm: 18.5.2011.
Työura pappina:
Paula Hagman-Puustisella on työkokemusta papin työstä yhteensä 5 vuotta 10,11 kk.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Järvi-Kuopion seurakunnan II seurakuntapastorin viran tehtäviä viran varsinaisen viranhaltijan virkavapauden ajaksi 28.5.2012 lukien, enintään 4.2.2013
saakka. 28.5.2012 - 4.2.2013.
Määrätty hoitamaan Järvi-Kuopion seurakunnan II seurakuntapastorin tehtäviä varsinaisen viranhaltijan virkavapauden ajan, kuitenkin enintään 31.8.2013 asti. 5.2.2013 - 31.8.2013.
Virkamääräys Järvi-Kuopion seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi lakkautettu. - 31.5.2013
Määrätty Järvi-Kuopion seurakunnan vs. IV kappalaiseksi siihen asti kun viran vakinainen haltija
palaa hoitamaan virkaansa. 1.6.2013 - 25.4.2015.
Järvi-Kuopion seurakunta, määrätty virkaa perustamatta hoitamaan seurakuntapastorin tehtäviä
26.4.2015 - 31.5.2015.
Järvi-Kuopion seurakunta, vs. III kappalainen siksi aikaa, kun kansanedustaja Kimmo Kivelän
virkavapaus kestää, enintään 25.4.2019 asti. 1.6.2015 - 25.4.2019.
Emmi Haring
Emmi Kaisa Anette Haring on syntynyt 11.4.1987 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Pielaveden lukiosta
30.6.2006. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa 15.5.2013 ja
vihitty papiksi Kuopiossa 2.11.2013. Haring on suorittanut pastoraalitutkinnon Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.12.2017.
Emmi Haring on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian maisterin tutkinnon yhteydessä hän on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen 794/2004 mukaisen kielitaidon aiemmin suorittamassaan tutkinnossa. Suorituspvm:15.05.2013.
Emmi Haringin suorittamat muut opinnot ja työkokemus käyvät ilmi nimikirjaotteesta.
Työura pappina:
Emmi Haringilla on työkokemusta papin työstä yhteensä 3 vuotta 10,5 kuukautta, josta osa-aikaisen (50 %) viransijaisuuden hoitoa 5 kuukautta.
Järvi-Kuopion seurakunta, vs. V kappalainen 1.9.2016 - 30.9.2017.
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta, vs. II seurakuntapastori, osa-aikainen (50 %) 1.2.2016 31.8.2016.
Järvi-Kuopion seurakunta, vs. II kappalainen, osa-aikainen (50 %) 1.9.2015 - 31.8.2016.
Määrätty Juuan seurakunnan vs. kappalaiseksi 26.8.2014 - 19.8.2015.
Määrätty Paltamon seurakunnan vs. kappalaisen virkasuhteeseen niin kauan kuin viran vakinainen haltija hoitaa Paltamon seurakunnan avointa kirkkoherran virkaa 2.11.2013 - 24.8.2014.
Risto Ensio Huotari
Risto Ensio Huotari on syntynyt 18.5.1963 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Linnan lukiosta, Kajaanista
1982. Hän on suorittanut teologian kandidaatin tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto) Helsingin
yliopistossa 28.5.1990 ja vihitty papiksi Lapualla 3.11.1990. Huotari on suorittanut pastoraalitutkinnon Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 24.1.2001 arvosanalla magna cum laude approbatur (18,75/20).
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Risto Huotari on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian kandidaatin kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian kandidaatin tutkintoon sisältyi seuraava kielikoe: - ruotsinkielen suullinen ja kirjallinen taito, Suorituspvm: 28.05.1990.
Risto Huotarin suorittamat muut opinnot ja työkokemus käyvät ilmi nimikirjaotteesta.
Työura pappina:
Risto Huotarilla on työkokemusta papin työstä yhteensä 6 vuotta 1,5 kk, josta osa-aikaisen (50
%) viransijaisuuden hoitoa 11 kuukautta.
Järvi-Kuopion seurakunta, V kappalaisen sijainen 1.1.2018 - 31.12.2018.
Iisalmen seurakunta, I kappalaisen sijainen 5.6.2017 - 23.7.2017.
Kuopion Kallaveden seurakunta, useiden papinvirkojen (ei kirkkoherra) vuosilomansijainen
1.6.2016 - 14.8.2016.
Määrätty Jyväskylän maasrk:n II viralliseksi apulaiseksi 3.11.1990 - 31.7.1995. (Virkanimike on
muuttunut 1.1.1994 lukien seurakuntapastoriksi.)
Määrätty Jyväskylän maasrk:n III kappalaisen viransijaiseksi 1.3.1991 - 22.3.1991.
Keskeytetty 3.11.1990 annettu virkamääräys Jyväskylän maasrk:n seurakuntapastorin virkaan
erityispedagogiikan assistentin viran hoitamista varten.
Keskeytetty virkamääräys Jyväskylän maasrk:n II virallisen apulaisen virkaan opiskelua varten
3.12.1991 - 31.5.1992.
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen erityisopettajan koulutuslinjalla 1.9.1994 31.7.1995.
Peruutettu virkamääräys Jyväskylän maasrk:n seurakuntapastorin virkaan 1.8.1995 lukien.
Myönnetty siirto Kuopion hiippakuntaan 1.9.1997 –
Määrätty vuosilomansijaisena hoitamaan Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherran virkaa
19.7.2006 - 1.9.2006.
Määrätty hoitamaan viransijaisena osa-aikaisesti (50 %) Iisalmen seurakunnan III kappalaisen
virkaa 1.2.2007 - 31.5.2007.
Määrätty hoitamaan viransijaisena osa-aikaisesti (50 %) Iisalmen seurakunnan III kappalaisen
virkaa 1.6.2007 - 31.8.2007.
Määrätty viransijaisena hoitamaan osa-aikaisesti (50 %) Iisalmen seurakunnan III kappalaisen
virkaa 1.9.2007 - 31.12.2007.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Siilinjärven seurakunnan II kappalaisen virkaa viran varsinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. 1.10.2009 - 31.5.2010.
Määrätty Vesannon seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi 14.6.2010 - 11.7.2010.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Kuopion Männistön seurakunnan seurakuntapastorin virkaa
26.7.2010 - 31.12.2010.
Määrätty hoitamaan Kuopion Kallaveden seurakunnan IV kappalaisen virkaa 17.2.2014 31.5.2014.
Määrätty hoitamaan viransijaisena Kuopion Kallaveden seurakunnan III seurakuntapastorin virkaa 1.6.2014 - 30.6.2014.
Kuopion Kallaveden seurakunta vs. IV seurakuntapastori 1.6.2015 - 7.6.2015
Kuopion Kallaveden seurakunta vs. V seurakuntapastori 8.6.2015 - 8.7.2015
Kuopion Kallaveden seurakunta vs. II kappalainen 9.7.2015 - 9.8.2015.
Aki Hätinen
Aki Hätinen on syntynyt 10.8.1985 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kallaveden lukiosta 29.5.2004. Hän
on suorittanut Teologian maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa 14.9.2013 ja vihitty papiksi
Mikkelissä 20.10.2013. Hätinen on suorittanut pastoraalitutkinnon Oulussa 21.11.2017.
Aki Hätinen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin kypsyysnäytteen suomen kielellä. Hän on suorittanut ruotsin kielen kokeen teologian maisterin tutkinnon yhteydessä, joka osoittaa, että hänellä on virkaan valittavalta vaadittava ruotsin kielen
tyydyttävä ymmärtämisen taito.
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Aki Hätisen suorittamat muut opinnot ja muu työkokemus käyvät ilmi nimikirjanotteesta.
Työura pappina:
Työkokemus pappina yhteensä 4 v. 6 kk., josta osa-aikaisena (80 %) 11 kk.
Rovaniemen seurakunta, seurakuntapastori 1.4.2016 –
Padasjoen seurakunta, seurakuntapastori 1.10.2014 – 31.3.2016
Ruokolahden seurakunta, vs. seurakuntapastori 1.10.2013 - 30.9.2014.
Leena Laurinkari
Leena Annikki Laurinkari on syntynyt 13.1.1958 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Vuosaaren lukiosta
Helsingistä 31.5.1977. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa
17.10.2012 ja vihitty papiksi Kuopiossa 9.5.2013. Laurinkari on suorittanut pastoraalitutkinnon
Kuopiossa 8.2.2018.
Leena Laurinkari on saanut suomen kielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin
kypsyysnäytteen suomen kielellä. Kielitaito: Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito,
2+2 op. Kieli: ruotsi, Suorituspvm:16.12.2009, Paikka: Helsingin Yliopisto.
Leena Laurinkarin muut opinnot ja työkokemus käyvät ilmi nimikirjaotteesta.
Työura pappina:
Leena Laurinkarilla on työkokemusta papin virasta 4 vuotta 10 kk 6 pv.
Määrätty Lieksan seurakunnan vs. kirkkoherraksi 1.6.2013 - 9.6.2013.
Määrätty Lieksan seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi 10.6.2013 - 23.6.2013.
Määrätty Lieksan seurakunnan vs. kappalaiseksi 24.6.2013 - 30.6.2013.
Määrätty Lieksan seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 1.7.2013 - 15.7.2013.
Määrätty Lieksan seurakunnan vs.kappalaiseksi 16.7.2013 - 31.7.2013.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Puolangan ja Hyrynsalmen seurakuntien yhteistä seurakuntapastorin virkaa. 9.8.2013 - 8.9.2013.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Puolangan ja Hyrynsalmen seurakuntien yhteistä seurakuntapastorin virkaa 26.9.2013 - 30.11.2013.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Puolangan ja Hyrynsalmen seurakuntien yhteistä seurakuntapastorin virkaa 9.9.2013 - 25.9.2013.
Määrätty viransijaisena hoitamaan Puolangan ja Hyrynsalmen seurakuntien yhteistä seurakuntapastorin virkaa 1.12.2013 - 31.12.2013.
Määrätty Siilinjärven seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 1.1.2014 - 31.1.2015.
Siilinjärven seurakunta, I seurakuntapastori 1.2.2015 –
Kerttu Johanna Porkola
Kerttu Johanna Porkola on syntynyt 23.2.1972 ja on kirjoittanut ylioppilaaksi Kuopion musiikkilukiosta 1991. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa 26.5.2009 ja
vihitty papiksi Tampereella 4.10.2009. Porkola on suorittanut pastoraalitutkinnon Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 21.5.2014 arvosanalla erinomainen (18/20). Lisäksi Porkola on suorittanut seurakuntatyön johtamisen kurssin (Kirjo I) 8.12.2016 arvosanalla hyvä (2+).
Johanna Porkola on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin
kypsyysnäytteen suomen kielellä. Kielitaito: Porkola on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen kielitaidon filosofian maisterin tutkinnossaan 8.12.2004.
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Johanna Porkolan suorittamat muut opinnot ja työkokemus käyvät ilmi nimikirjaotteesta.
Työura pappina:
Johanna Porkolalla on työkokemusta papin virasta 8 vuotta 1,5 kuukautta. Erilaisia keskeytyksiä
viran hoidossa hänellä on ollut yhteensä 8 kk 19 päivää.
Kuopion Kallaveden seurakunta, IV seurakuntapastori 1.9.2015 –
Kuopion Kallaveden seurakunta, IV seurakuntapastorin sijainen, määräaikainen virka 16.8.2015
- 31.8.2015.
Tampereen Messukylän seurakunta, seurakuntapastori, määräaikainen virka 1.9.2014 15.8.2015
Ylöjärven seurakunta, vs. kappalainen, määräaikainen virka 4.9.2013 - 28.8.2014.
Tampereen Aitolahden seurakunta, seurakuntapastori, määräaikainen virka 1.2.2011 31.12.2012.
Tampereen Messukylän seurakunta, papiston vuosilomasijainen määräaikainen virka 1.1.2011 31.1.2011.
Tampereen Messukylän seurakunta, seurakuntapastori, määräaikainen virka, 4.10.2009 31.12.2010.
Teemu Johannes Voutilainen
Teemu Johannes Voutilainen on syntynyt 6.7.1981 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Siilinjärven lukiosta
vuonna 2000. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 28.5.2007
ja vihitty papiksi Tampereella 6.1.2008. Voutilainen on suorittanut pastoraalitutkinnon Kuopiossa
12.12.2013 arvosanalla erinomainen (18,25/20). Lisäksi hän on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon arvosanalla hyvä (2+) 11.12.2014 Kuopiossa.
Teemu Voutilainen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian maisterin
kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian maisterin tutkintoon on kuulunut seuraavat kielikokeet: ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Teemu Voutilaisen suorittamat muut opinnot ja työkokemus käyvät ilmi nimikirjaotteesta.
Työura pappina:
Teemu Voutilaisella on kokemusta papin viran hoidosta 9 vuotta 11,5 kk. Erilaisia keskeytyksiä
viran hoidosta on ollut 4 kuukautta ja 5 päivää.
Määrätty Kangasalan seurakunnan Sahalahden kappeliseurakunnan vs. kappalaiseksi 6.1.2008
- 31.7.2008.
Määrätty Kangasalan seurakunnan Sahalahden kappeliseurakunnan vs. kappalaiseksi
17.12.2008 - 30.4.2009.
Määrätty Kangasalan seurakunnan papiston vuosilomasijaiseksi 1.5.2009 - 31.8.2009.
Määrätty Kangasalan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.9.2009 - 12.12.2009.
Määrätty Kangasalan seurakunnan papiston vuosilomasijaiseksi 13.12.2009 - 31.12.2009.
Määrätty Janakkalan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.1.2010 –
Peruutettu virkamääräys Janakkalan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 3.6.2013 –
Määrätty Kuopion Puijon seurakunnan II seurakuntapastoriksi toistaiseksi 3.6.2013 –
Siirretty Kuopion hiippakunnan papistoon 3.6.2013 –
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ANSIOVERTAILU
Ansiovertailussa vertaillaan hakijoiden koulutusta ja työkokemusta. Kaikki virkaa hakeneet ovat
suorittaneet teologian maisterin tutkinnon ja pastoraalitutkinnon. Uusimmista pastoraalitutkinnon
suorituksista v. 2017 lähtien ei ole enää annettu arvosanaa. Koska viran erityistarpeina on valmius toimia kirkkoherran sijaisena tämän loma-aikoina ja vapaapäivinä, otetaan huomioon myös
hakijoiden johtamiskoulutus ja kokemus esimiestehtävistä.
Pastoraalitutkinto
Paula Hagman-Puustinen: erinomainen (18,25/20)
Emmi Haring: Suoritettu 14.12.2017, arvosanaa ei ole merkitty.
Risto Huotari: magna cum laude approbatur (18,75/20)
Aki Hätinen: Suoritettu 21.11.2017, arvosanaa ei ole merkitty.
Leena Laurinkari: Suoritettu 8.2.2018, arvosanaa ei ole merkitty.
Johanna Porkola: erinomainen (18/20)
Teemu Voutilainen: erinomainen (18,25/20)
Johtamiskoulutus
· Kirjo I
Paula Hagman-Puustinen: Ei ole.
Emmi Haring: Ei ole.
Risto Huotari: On.
Aki Hätinen: Ei ole.
Leena Laurinkari: Ei ole.
Johanna Porkola: On.
Teemu Voutilainen: On
· Seurakuntatyön johtamisen tutkinto
Paula Hagman-Puustinen: Ei ole.
Emmi Haring: Ei ole.
Risto Huotari: On, 2 (tyydyttävä).
Aki Hätinen: Ei ole.
Leena Laurinkari: Ei ole.
Johanna Porkola: On, 2+ (hyvä)
Teemu Voutilainen: On, 2+ (hyvä)
Työkokemus:
· Papin virassa
Paula Hagman-Puustinen: 5 v. 10,11 kk.
Emmi Haring: 3 v. 10,5 kk. (josta osa-aikaisena, 50 %, 5 kk.)
Risto Huotari: 6 v. 1,5 kk. (josta osa-aikaisena, 50 %, 11 kk.)
Aki Hätinen: 4 v. 6 kk. (josta osa-aikaisena, 80 %, 11 kk.)
Leena Laurinkari: 4 v. 10 kk. 6 pv.
Johanna Porkola: 8 v. 1,5 kk. (josta keskeytyksiä 8 kk. 19 pv.)
Teemu Voutilainen: 9 v. 11,5 kk. (josta keskeytyksiä 4 kk. 5 pv.)
· Esimiestehtävät
Paula Hagman-Puustinen: lähiesimiehenä Järvi-Kuopion srk:ssa v. 2013 lähtien.
Emmi Haring: Kirkkoherran vapaapäivien ja lomien ajoittaista sijaistamista.
Risto Huotari: Varpaisjärven srk:n vs. kirkkoherra 19.7.2006 - 1.9.2006, Vesannon srk:n vs. kirkkoherra 14.6.2010 - 11.7.2010.
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Aki Hätinen: Ei ole. (Ei käy ilmi hakemusasiakirjoista.)
Leena Laurinkari: Ei ole. (Ei käy ilmi hakemusasiakirjoista.)
Johanna Porkola: lähiesimiesasemassa pienelle tiimille Ylöjärven seurakunnassa vs. kappalaisena (2013 – 2014)
Teemu Voutilainen: Kangasalla kahden eri tiimin (kappelitiimi, nuorisotiimi) lähiesimiehenä,
1.4.2018 alkaen Puijon srk:ssa lähiesimiehenä, säännöllinen kirkkoherran sijainen Puijon srk:ssa

Kirkkoneuvosto nimesi 23.5.2018 työryhmän, jonka tehtävänä on ollut valita haastatteluun kutsuttavat tuomiokapitulin lausunnon pohjalta, suorittaa haastattelut ja tehdä ehdotus virkaan valittavasta. Haastattelutyöryhmään kuuluivat Olli Kortelainen, Urpo Reponen, Ritva Venäläinen, Tapio Markkanen ja Riitta Kerkola. Työryhmä kutsui 6.6.2018 pidettävään haastatteluun hakijoista
Paula Hagman-Puustisen, Risto Huotarin, Johanna Porkolan ja Teemu Voutilaisen.
SALASSA PIDETTÄVÄ
(JulkL 621/1999 6 luku 24 § kohta 29)
Kts. liite (haastattelumuistio).
SALASSA PIDETTÄVÄ OSIO PÄÄTTYY.

Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella hakijoista
Teemu Voutilaisella on parhaat edellytykset hoitaa Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virkaa.
I kappalaisen viran erityistarpeina on valmius toimia kirkkoherran sijaisena tämän loma-aikoina ja
vapaapäivinä. Viran erityisvastuualueena on tällä hetkellä jumalanpalveluselämään ja aikuistyöhön liittyvät valmistelu- ja koordinointitehtävät. Voutilaisella on viran erityistarpeisiin nähden hakijoista sekä paras koulutus että työkokemus. Hänellä on hakijoista pisin työkokemus papin työstä.
Hän on toiminut sekä lähiesimiestehtävissä että kirkkoherran sijaisena. Hän on suorittanut Kirjo
I-kurssin ja seurakuntatyön johtamisen kurssin. Hän on hakijoista ainoana suorittanut jumalanpalveluselämään liittyvät Syvemmälle messuun –kurssin ja saarnakurssin. Ne ovat osa ylempää
pastoraalitutkintoa, jonka suorittamiseen Voutilaisella on tuomiokapitulin myöntämä lupa.
Edellä sanotun perusteella Teemu Voutilainen on tiedollisilta, taidollisilta ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan Siilinjärven I kappalaisen virkaan sopivin. Haastattelutyöryhmän yksimielinen ehdotus on, että hänet valittaisiin I kappalaisen virkaan.
I kappalaisen virka on sijoitettu vaativuusryhmään 602 ja peruspalkka on 3.177,54 euroa kuukaudessa.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) I kappalaisen virkaan valitaan pastori Teemu Voutilainen.
2) virkasuhteeseen määrätään 6 kuukauden koeaika virantoimituksen alkamisesta lukien;
3) viran vaativuusryhmä on 602 ja peruspalkka 3.177,54 euroa kuukaudessa; ja
4) virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä edellytettävä rikosrekisteriote.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
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DIAKONIATYÖN VIRKASELVITYS
Kirkkoneuvosto päätti 25.4.2018 laadituttaa 30.9.2018 mennessä kokonaisselvityksen mahdollisuuksista suorittaa diakonia- ja perhetyössä virkajärjestelyt henkilöstösuunnitelman 2018-2025
tavoitteen mukaisesti. Päätöksen taustalla oli virkavapaalla olleen diakonianviranhaltija Marjo
Heiskasen irtisanoutuminen 23.4.2018 lukien. Kirkkoneuvosto päätti palkata Kirsi Launosen hoitamaan avointa diakonian virkaa ajalle 24.4.2018-31.7.2019.
Kirkkovaltuuston 14.12.2017 hyväksymässä henkilöstösuunnitelmassa 2018-2025 todetaan, että
mikäli yksi diakonian viroista tulee avoimeksi virkavapauden jälkeen, sen osalta laaditaan selvitys
vastaavasti kuin eläköitymisen kautta vapautuvien virkojen osalta. Perhetyöntekijän viran muuttaminen diakonianviraksi selvitetään tässä yhteydessä. Tavoitteena on selkeyttää diakonia- ja
perhetyön toiminta- ja tiimirakennetta. Henkilöstösuunnitelman kokonaistavoitteena on, että diakonia- ja perhetyöstä voitaisiin vähentää yksi työntekijä. Selvityksessä tutkitaan, onko virka välttämätöntä täyttää vai voidaanko se jättää täyttämättä ja hoitaa muilla järjestelyillä. Tässä yhteydessä selvitetään muun henkilöstön mahdollisuudet hoitaa tehtävää ja tehtäväkiertomahdollisuudet. Selvityksen perusteella voidaan suorittaa tarvittaessa virka- ja tehtäväjärjestelyjä laajemminkin, arvioida mahdolliset tehtävän vaativuuden muutokset ja tarve virkanimikemuutoksiin. Virka
voidaan täyttää vakinaisesti kirkkoneuvoston luvalla, jos selvitys sitä puoltaa.
Johtavan diakonianviranhaltijan Liisa Tiilikaisen laatima virkaselvitys on esityslistan liitteenä 2.
Puheenjohtaja on pyytänyt Liisa Tiilikaisen kokoukseen esittelemään virkaselvitystä kirkkoneuvostolle.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi johtavan diakoniaviranhaltijan Liisa Tiilikaisen antaman virkaselvityksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavien lähettäjien vetoomukset diakonian/perhetyön virkojen säilyttämisen puolesta:
- kunnan lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu, lastensuojelupäällikkö Katja Rautiainen
- kunnan mielenvireyspalveluiden vastaava sairaanhoitaja Sari Ojalehto
- Siilinjärven Virkistys ry:n hallitus
- perhetyön vastuuryhmä
- Virpi Mertojoki ja Mika Potasev
- Sinikka Nokka.

Pöytäkirjamerkintä

Johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen oli läsnä kokouksessa asian esittelyn aikana antaen selvityksen diakonia- ja perhetyöstä.
Tapio Markkanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.10.

Lisätiedot

Kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611 ja johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen puh. 0447284645.
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LAPSITYÖN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT
Lastenohjaajat Marketta Raatikainen ja Arja Ropponen jäävät eläkkeelle 1.10.2018 lukien. He
eivät lomien vuoksi ole enää käytettävissä syksyn päivä- ja iltapäiväkerhotoiminnan alkaessa elokuussa. Heidän yhteinen työpanoksensa lapsityössä on ollut 57 t/vko eli 1,5 henkilötyövuotta.
Kirkkovaltuuston 14.12.2017 hyväksymässä henkilöstösuunnitelmassa eläköitymisen perusteella
vapautuvat virat/tehtävät on jaettu kolmeen kategoriaan:
1) Virka/tehtävä täytetään sen vapauduttua
2) Virasta/tehtävästä laaditaan erillinen selvitys, jolla tutkitaan, onko virka/tehtävä välttämätöntä
täyttää vai voidaanko virka/tehtävä jättää täyttämättä ja hoitaa muilla järjestelyillä. Tässä yhteydessä selvitetään muun henkilöstön mahdollisuudet hoitaa tehtävää ja tehtäväkiertomahdollisuudet. Selvityksen perusteella voidaan suorittaa tarvittaessa virka- ja tehtäväjärjestelyjä
laajemminkin, arvioida mahdolliset tehtävän vaativuuden muutokset ja tarve virka-/tehtävänimikemuutoksiin. Virka/tehtävä voidaan täyttää vakinaisesti kirkkoneuvoston luvalla, jos
selvitys sitä puoltaa.
3) Virka/tehtävää ei täytetä, virka lakkautetaan.
Lapsityöstä vapautuvat tehtävät on henkilöstösuunnitelmassa sijoitettu 2. kategoriaan eli tehtävien täyttäminen edellyttää erillisen selvityksen laatimista. Selvitykseen liittyy lapsityön osalta se,
onko seurakunta tulevaisuudessa mukana järjestämässä koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa ja
jos on niin missä laajuudessa. Tällä on keskeinen merkitys lapsityön henkilöstöresursseihin vuosina 2018-2025. Vuonna 2016 iltapäiväkerhotoimintaan käytettiin lastenohjaajien työpanoksesta
4,2 henkilötyövuotta.
Lapsityössä laaditun selvityksen perusteella syksyllä on käynnistymässä ilmoittautumisten perusteella yhdeksän päiväkerhoryhmää, joka on yksi vähemmän kuin edellisellä kaudella. Iltapäiväkerholaisia on ilmoittautunut toimintaan 88, joista Kasurilaan 32, Vuorelaan 14 ja Toivalaan 42.
Määrä vastaa edellisen toimintakauden tasoa. Vuorelan osallistujista 9 on kokoaikaisia ja 5 osaaikaisia. Kirkkoneuvosto on aiemmin asettanut iltapäiväkerhoryhmän perustamisen ehdoksi, että
siinä on 12 kokoaikaista lasta. Ryhmän perustaminen Vuorelaan edellyttää siis kirkkoneuvoston
lupaa. Perhekerhotoimintaa on yksi ryhmä Vuorelassa, seurakuntatalolla ja Leppäkaarteessa.
Seurakuntatalolle on mahdollista, että joudutaan perustamaan vielä toinen ryhmä. Lisäksi lapsityöntekijöitä on mukana srk-talolla ja Vuorelassa järjestettävässä kahvilatoiminnassa, mediatyöskentelyssä ja päiväkotiyhteistyössä.
Lapsityön koko henkilöstövahvuus on tällä hetkellä lapsityönohjaaja + 12 vakinaista lastenohjaajaa, joista kolmella on osa-aikainen työsuhde, sekä yksi määräaikaisessa työsuhteessa oleva oppisopimusopiskelija helmikuuhun 2019 saakka. Henkilötyövuosina mitattuna määrä on 12,5,
josta siis 1,5 htv on poistumassa lokakuun alussa. Tämän hetken tiedon mukaan yksi lastenohjaajista tulisi 1.8.-15.10.2018 toimimaan osa-aikaisesti (23,75 t/vko) lapsityönohjaajan sijaisena,
mikä osaltaan verottaa kerhotyön henkilöstövahvuutta. Lastenohjaajien viikkotyöajoissa tulee
tehtäväksi muitakin muutoksia, mutta ne eivät lisää viikoittaista kokonaistyötuntimäärää.
Tehdyn selvityksen mukaan lapsityön tehtävät ovat hoidettavissa syksystä 2018 lukien, mikäli
kirkkoneuvosto myöntää luvan yhden kokoaikaisen työntekijän palkkaamiseen. Myös iltapäiväkerhotoiminta jatkuisi tällöin suunnitellussa laajuudessa. Työntekijän palkkaaminen on mahdollista tehdä määräaikaisesti oppisopimuskoulutuksen avulla. Oppisopimuskoulutuksesta on kiinnostunut lastenohjaajan sijaisena kevään 2018 aikana toiminut koulunkäyntiavustaja Heli Kuittinen. Koulutus käynnistyisi viimeistään vuoden 2019 alusta. Siihen saakka hän voisi toimia määräaikaisena lastenohjaajana.
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liite 5:n mukaan oppisopimuskoulutukseen osallistuvan palkkaus on 1.4.2018 lukien vähintään 1.188,75 € – enintään 1.400,33 €. Lapsityössä jo olevan oppisopimuskoulutettavan peruspalkaksi on vahvistettu 1.263,75 e/kk.
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Kirkkoneuvosto antaa luvan palkata koulunkäyntiavustaja Heli Kuittinen lapsityöhön kokoaikaiseen työsuhteeseen oppisopimuskoulutuksella. Oppisopimuskoulutusajan ja peruspalkan vahvistaa kirkkoherra koulutusajan täsmennyttyä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
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KOULUTUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN
Lähetyssihteeri Jenni Shakya ja kappalainen Matti Hoffrén ovat tehneet kirkkoneuvostolle
14.5.2018 seuraavan koulutusanomuksen:
”Haemme pääsyä Kuopion hiippakunnan järjestämään koulutukseen: Monikulttuurisuus jumalanpalveluselämässä.
1. Jakso 17.-19.9.2018 Kuopio
2. Jakso 12.-14.2.2019 Oulu
Osallistumismaksu:
90€ / jakso / hlö (sis. lounas ja kahvit)
Sisältö:
- Messun olemus ja suomalaisten kulttuuristen piirteiden vaikutus jumalanpalveluselämään.
- Vieraanvaraisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus seurakunnan elämässä ja toiminnassa.
- Äidinkieli uskonkielenä, musiikin merkitys ja mahdollisuudet, ekumeenisuus.
- Hyvät käytännöt.
Koulutuksen tarkoitus on rakentaa jumalanpalvelusyhteyttä eri puolilta maailmaa Suomeen muuttaneiden ihmisten ja paikallisen seurakunnan välille. Koulutuksessa tarkastellaan perinteisen suomalaisen jumalanpalveluksen piirteitä, jotka eivät tarjoa ihmisten kaipaamaa yhteisöllisyyttä. Koulutuksessa etsitään ihmisiä huomioivaa ja osallistavaa jumalanpalveluselämää.
Ehdotamme, että koulutukseen lähtisi useampi henkilö seurakunnasta, jotta koulutuksessa saatu
ja opittu tieto ei olisi vain yhden työntekijän varassa seurakunnassa. Koulutukseen lähtisi lähetyssihteeri Jenni Shakya, lähetystyöstä vastaava pappi Matti Hoffrén ja yksi kanttoreista. Kanttoreita pyydetty mukaan, mutta ei saatu vielä tietoa heidän mahdollisuudestaan osallistua. Työalojen puitteissa nämä tukisivat myös koulutuksen sisällön ohjelmaa, joka on jaettu konkreettisesti
muun muassa näin: jumalanpalveluksen kulttuuriin – lähetyksen pappi, seurakunnan toimintaan
–lähetyssihteeri ja musiikillinen puoli –kanttori.
Monikulttuurisuus jumalanpalveluselämässä on seurakunnassamme tällä hetkellä ajankohtainen
aihe. Pääosin turvapaikanhakijoita, useammasta eri kansallisuudesta, osallistuu lähes joka sunnuntai seurakuntamme jumalanpalvelukseen Siilinjärven kirkossa. Toukokuussa 2018 seurakunnassamme on alkanut myös arabiankielinen raamatturyhmä, joka on ollut kysytty ja tarpeen. Rippikoulua maahanmuuttajille on pidetty jo muutaman vuoden ajan. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat seurakunnan työntekijän arkea.
Koulutuskokonaisuuden sisällön kuvauksessa on otettu esille myös ekumeenisuus. Muun muassa maahanmuuttajatyössä turvapaikanhakijoiden kanssa on usein toimittu yhdessä paikkakunnan muiden seurakuntien kanssa. Koulutus tukisi myös tätä puolta.
Kulut ensimmäiselle jaksolle olisivat varsin pienet, koska koulutus toteutetaan Kuopiossa. 90€
osallistumismaksun lisäksi kuluihin tulisi matkakulut Siilinjärvi-Kuopio-Siilinjärvi kolmelta päivältä.
Helmikuun kulut katettaisiin ensi vuoden budjetista. Koulutus laitettaisiin vuoden 2019 koulutussuunnitelmaan. Majoitus n. 300€ /hlö, matkakulut n. 100€ / hlö, päivärahat 130€/hlö ja osallistumismaksu 90€ / hlö, yhteensä n. 1 900€ kolmelta henkilöltä.”
Kirkkoneuvoston 22.11.2017 hyväksymän koulutussuunnitelman mukaan on hallintoelinten kustannuspaikalle varattu 3.000 euron koulutusmäärärahavaraus välttämättömään, ammatillisen
osaamisen kehittämiseen tarkoitettuun koulutukseen, joka ei koulutussuunnitelmaa vahvistettaessa ole ollut tiedossa. Määrärahasta on käytetty aiemmilla päätöksillä 228 e.

Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy anomuksen mukaisen koulutuksen vuosien 2018 ja 2019 koulutussuunnitelmaan Jenni Shakyalle ja Matti Hoffrénille.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Ritva Venäläinen esitti, että koulutus hyväksytään Matti
Hoffrénin osalta. Jukka Markkanen ja Päivi Heikkinen kannattivat Ritva Venäläisen esitystä.
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Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen, että asiassa on suoritettava äänestys, koska on tehty
päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys.
Suoritetussa äänestyksessä Ritva Venäläisen esitystä kannatti seitsemän jäsentä ja puheenjohtajan päätösesitystä yksi jäsen.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena kirkkoneuvoston hyväksyneen Ritva Venäläisen esityksen.
Lisätiedot

68 §

Kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.

KUBOTA –KIINTEISTÖTRAKTORIN VAIHTO
Vuoden 2018 talousarvion investointiosaan on varattu 40.000 euron määräraha nykyisen Kubota
STW32-kiinteistötraktorin vaihtoon tai telakaivurin hankintaan hautausmaalle. Hankintavaihtoehto määräytyy erikseen tehtävän selvityksen perusteella. Selvityksessä kartoitetaan tarve suorittaa kiinteistönhoidollisia tehtäviä aiempaa enemmän seurakunnan omana työnä.
Hankintavaihtoehtoa sekä hautaus- ja kiinteistötoimen tehtäviä on kartoitettu yhdessä henkilökunnan kanssa. Nykyisellään seurakunnan konekalusto on kokoluokaltaan riittävä kesäaikaiseen
hautaus- ja kiinteistötyöhön ja pääosin myös talviaikaiseen toimintaan, jolloin viikonloppujen lumityöt ovat hoitaneet ulkopuoliset urakoitsijat. Näköpiirissä on kuitenkin, että talvikaudella viikonloppujen lumitöissä joudutaan kirkon ja seurakunnan paikoitus- ja tiealueiden sekä hautausmaiden osalta käyttämään jatkossa omaa kalustoa ja oman henkilökunnan työpanosta. Lumityöt
ovat hoidettavissa omalla kalustolla, mikäli pienempi kiinteistötraktori olisi nykyistä tehokkaampi
ja traktori olisi varustettu etukuormaajalla. Tällöin isompi traktorikaivuri voisi säilyä pääosin haudankaivukäytössä. Tarvittaessa kaivurin voisi irrottaa ja käyttää isompaa konetta myös aurauksissa. Telakaivurivaihtoehto palvelisi hyvin haudankaivussa, mutta sen kuljettamien hautausmaiden välillä vaatisi lavettia. Telakaivurihankinnassa isompi traktori jäisi muuhun käyttöön. Hautausmaiden ahtaiden käytävien aurauksessa sitä ei kuitenkaan kokonsa puolesta pystyttäisi käyttämään. Hautaus- ja kiinteistötoimen henkilökunta on valmis tarvittaessa osallistumaan talven
viikonloppujen auraustehtäviin, ellei siihen saada enää ulkopuolista urakoitsijaa. Käyttöön tulisi
tällöin otettavaksi virka- ja työehtosopimuksen mukainen varallaolojärjestelmä. Selvityksen perusteella on hankinnassa päädytty vaihtoehtoon, jossa esitetään nykyisen Kubota STV32 kiinteistötraktorin vaihtoa nykyistä tehokkaampaan malliin.
Kiinteistötyönjohtaja Jarkko Kuosmanen on pyytänyt kiinteistötraktorin vaihdosta tarjoukset LHOsa Oy:ltä (New Holland), Hankkija Oy:ltä (John Deere) ja Konekesko Oy:ltä (Kubota). Kaikki
ovat antaneet tarjouksensa.
Tarjouserittely (hinnat sis. alv):
LH-Osa Oy
Traktorimalli
NH Boomer 50
Moottoriteho
47 hv
Leveys
176 cm
Pituus
307 cm
Korkeus
245 cm
Paino
1.755 kg
Traktorin hinta *)
40.100 e
Hyvitykset
- 21.000 e
Väliraha
19.100 e
Lumilinko+nivelakseli
6.230 e
Kippiperävaunu
1.300 e **)
Hinta yhteensä
26.630 e

Hankkija Oy
John Deere 3045R
44 hv
172,8 cm
323 cm
227,8 cm
1.700 kg
37.450 e
- 14.000 e
23.450 e
4.550 e
4.950 e
32.950 e

Konekesko Oy
Kubota STW 40
39 hv
142 cm
294 cm
217,5 cm
1.275 kg
35.986 e
- 12.854 e
22.632 e
2.800 e
3.968 e
29.900 e

*) sis. palarenkaat, radio, ilmastointi, lohkolämmitin, luovutushuolto, rahti ja varoitusmajakka.
**) nykyisen perävaunun muutos vahvemmalle akselille ja renkaat.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hyvityshinta sisältää LH-Osa Oy:llä entisen traktorin ja lumilingon, Hankkija Oy:llä entisen traktorin ja Konekesko Oy:llä entisen traktorin, perävaunun ja lumilingon.
Konekesko Oy tarjoaa vaihtoehtona 11/2017 rekisteröityä esittelykonetta Kubota STW 37, joka
vastaa ominaisuuksiltaan STW 40-mallia. Konetta on käytetty 185 tuntia ja sille annetaan uuden
takuu. Pakettiin sisältyy palarenkaat, radio, ilmastointi, lohkolämmitin, rahti ja varoitusmajakka
sekä niiden lisäksi etulokasuojat, etutyövälinerunko ja puskulevy. Traktorin hankintahinta olisi
35.986 e ja hyvitys entisestä traktorista, lumilingosta ja perävaunusta 13.854 e. Maksettavaksi
välirahaksi jää 28.900 euroa, kun hankinta käsittää myös uuden lumilingon ja kippiperävaunun.
Kokonaisuutena tarjotut traktorimallit eivät ole kokoluokaltaan ja hinnaltaan suoraan vertailukelpoisia. LH-Osa Oy:n ja Hankkija Oy:n tarjoamat traktorimallit ovat kooltaan suurempia ja tehokkaampia, kuin Konekesko Oy:n tarjoamat mallit. Sen tarjoamat Kubota-mallit riittävät teholtaan
seurakunnan käyttöön.
Kiinteistötyönjohtaja Jarkko Kuosmanen ehdottaa, että seurakunta hankkisi Konekesko Oy:ltä
esittelykäytössä olleen Kubota STW37 traktorin, lumilingon ja 3-tiekippiperävaunun ja antaisi
vaihdossa nykyisen Kubota STW32 –traktorin, lumilingon ja perävaunun. Maksettava väliraha
olisi 28.900 euroa.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää hankkia Konekesko Oy:ltä esittelykäytössä olleen Kubota STW37 kiinteistötraktorin tarjouksen mukaisin varustein, 3-tiekippiperävaunun ja lumilingon. Vaihdossa annetaan Kubota STW32 –kiinteistötraktori, perävaunu ja lumilinko. Maksettava väliraha on 28.900
euroa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.
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KIRKKONEUVOSTON JA –VALTUUSTON SYYSKAUDEN KOKOUSAIKATAULU
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.
Kirkkoneuvoston syyskauden 2018 kokouksia varten on varattu ajat: ke 15.8. klo 18, ke 12.9. klo
18, ke 10.10. klo 18, ke 21.11. klo 18 ja ke 12.12. klo 18 (tarvittaessa).
Kirkkovaltuustolle varatut kokousajat: to 1.11. klo 18 ja to 13.12. klo 18.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy syyskauden kokousaikataulusuunnitelman.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

70 §

ILMOITUSASIAT

Kirkkoherran
päätösesitys

·

Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
14 29.5.2018 Luottotappioiden kirjaaminen
15 4.6.2018
Matkalippu tulevaisuuteen -kesätyöpaikat

·

Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
24 29.5.2018 Määräaikaiseen virkasuhteeseen kesäkanttoriksi palkkaaminen
25 29.5.2018 Muutos henkilöstön koulutussuunnitelmaan
26 31.5.2018 Luvan myöntäminen ehtoollisenjaossa avustamiseen.
27 31.5.2018 Muutos henkilöstön koulutussuunnitelmaan
28 31.5.2018 Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoululeirimaksusta
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi keskusteltiin henkilöstötilanteesta, Vuorelan kirkon remontin jälkitöistä ja tiekirkkotoiminnasta.

Lisätiedot

Kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

71 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

