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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.5.–19.6.2017 viraston
aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
19.6.2017.

toimistosihteeri

11.5.–

PÖYTÄKIRJA

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Nro

Sivu

6 / 2017

Kokousaika

17.5.2017 klo 18.00 – 19.40

Kokouspaikka

Seurakuntatalon kokoushuone

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.

§§ 54 - 63

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Seppo Laitanen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastustoimitus 17.5.2017

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

Leena Korhonen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
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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.
Kirkkoneuvoston kevätkauden 2017 kokousten aikataulu on hyväksytty 14.12.2016 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.

55 §

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 Leena
Korhonen ja Jukka Markkanen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Leena Korhosen ja Jukka Markkasen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

56 §

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.
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KESÄKAUDEN 2017 JUMALANPALVELUSKOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
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 1 olevan kesäkauden 2017 (kesä-syyskuu) 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.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kesä-syyskuun 2017 kolehtisuunnitelman ja vahvistaa
kolehdit koottaviksi seurakunnan jumalanpalveluksissa suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.

58 §

LAUSUNTO TUOMIOKAPITULILLE SIILINJÄRVEN ROVASTIKUNNAN PURKAMISESTA
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 19.4.2017 lähettänyt Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvostolle hiippakuntadekaani Sakari Häkkisen ja lakimiesasessori Riikka Ryökkään allekirjoittaman kirjeen. Sen mukaan tuomiokapituli on ottanut harkittavakseen Siilinjärven rovastikunnan
purkamisen ja siihen kuuluvien seurakuntien liittämisen johonkin toiseen rovastikuntaan, minkä
vuoksi kirkkoneuvostolta pyydetään lausuntoa vastaukseksi seuraaviin kysymyksiin:
1) Mitkä ovat seurakuntanne näkökulmasta olleet Siilinjärven rovastikunnan toiminnassa tärkeitä
ja hyödyllisiä asioita?
2) Jos Siilinjärven rovastikunta päätetään purkaa, mihin rovastikuntaan katsotte seurakuntanne
luontevimmin liittyvän?
3) Mitä muuta haluatte asiasta mahdollisesti lausua?
Kysymys 1:
Rovastikunnan mahdollistama yhteistoiminta eri tehtäväalueilla on ollut erityisen luontevaa ja tärkeätä sellaisten kohderyhmien kohdalla, joiden jäsen- tai osallistujamäärät kussakin seurakunnissa ovat olleet pieniä. Useammasta seurakunnasta on saatu kokoon sopivan kokoisia ryhmiä.
Samalla on voitu yhdistää työntekijäresursseja tai soveltaa vuorottelua seurakuntien kesken.
Varsin hyödyllisiä ovat aiemmin olleet myös rovastikunnille ohjatut Yhteisvastuu-keräyksen varat,
joita rovastikunnan diakoniatiimin kautta on voitu jakaa joustavasti sinne, missä avun tarve on ollut
suurinta. Nyttemmin tämä mahdollisuus yhteisvastuuvarojen osalta on mennyt, mutta rovastikunta
voi halutessaan jatkaa tätä menettelyä seurakuntien sille maksaman osuuden tai seurakunnissa
kerättyjen kolehtien avulla.
Yhteisiä koulutuksia ja kollegiaalista yhteydenpitoa eri tehtäväalueilla rovastikunta on myös osaltaan mahdollistanut. Lisäksi on järjestetty eri työalojen tai kaikkien seurakuntien yleisiä yhteisiä
juhlatilaisuuksia rovastikunnan eri seurakunnissa.
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Kysymys 2:
Kysymykseen tulee kaksi vaihtoehtoa. Pohjoisessa rajanaapurina on Iisalmen rovastikunta. Sen
keskus on Iisalmi, joka seurakuntana on samaa kokoluokkaa kuin Siilinjärvikin. Myös esimerkiksi
Lapinlahti ja Kiuruvesi ovat jäsenmäärältään sen kokoisia seurakuntia, että Siilinjärvi olisi niiden
kanssa suhteellisen tasavertaisessa seurassa. Näin muodostuvasta rovastikunnasta tulisi kuitenkin alueellisesti varsin suuri kokonaisuus ja etäisyydet muodostuisivat pitkiksi.
Etelässä, idässä ja lännessä rajanaapurina on Kuopion tuomiorovastikunta, johon
Siilinjärvi kuuluikin 80-luvun lopulle saakka. Sen seurakunnista monet ovat jäsenmäärältään samaa luokkaa kuin Siilinjärvi ja keskinäiset etäisyydet ovat kohtuullisia. Rovastikunnan kaikki seurakunnat kuuluvat Kuopion seurakuntayhtymään, joten siihen liittyessään Siilinjärvi olisi ainoa yhtymän ulkopuolinen, mikä joissakin yhteistyöhön liittyvissä asioissa voi aiheuttaa jotain hankaluutta.
Yhteyttä Kuopion kanssa tukevat monet jo olemassa olevat yhteistyön muodot. Liittyminen Kuopion Tuomiorovastikuntaan näyttää parhaimmalta ja luontevimmalta vaihtoehdolta Siilinjärven
seurakunnan näkökulmasta.
Kysymys 3:
Siilinjärven rovastikunta on jo alun alkaen ollut pitkien etäisyyksien vuoksi hieman hankala yhteydenpidon kannalta. Rovastikunnan olemassaolossa ja toiminnassa on kuitenkin koettu olevan paljon myönteisiä asioita. Viimeisten vuosien seurakuntaliitosten myötä rovastikunnasta on tullut alueellisesti rikkonainen joten sen toimintaedellytykset ovat käyneet aina vain huonommiksi.
Siilinjärven seurakunnan näkökulmasta rovastikunnan tuottamat hyödyt ovat kaikkiaan olleet ehkä
vähäisempiä kuin rovastikunnan muissa, kooltaan huomattavasti pienemmissä seurakunnissa. Se
on kuitenkin tehnyt mahdolliseksi hyvän jakamisen ja kristillisen tasapuolisuuden harjoittamisen.
Rovastikuntien ajan ennustettiin loppuvan rakenneuudistuksen myötä. Nyt ne on säilytetty, vaikka
seurakuntarakenne on alueellakin eri syistä muuttunut paljonkin ja näin on muodostunut myös
epätyydyttäviä kokonaisuuksia. Siilinjärven rovastikunta on tässä asiassa yksi surullisimmista esimerkeistä. Jollekin suuremmalle remontille olisi tässäkin tilanteessa tilaa ja tarvetta.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy yllä olevat vastaukset seurakunnan lausunnoksi tuomiokapitulin lausuntopyyntöön Siilinjärven rovastikunnan purkamista koskevassa asiassa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.
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ALUEELLISEEN KESKUSREKISTERIIN LIITTYMINEN
Alueellisen keskusrekisterin muodostaminen perustuu Kirkkohallituksen linjaukseen marraskuussa 2015. Sen mukaan tulevaisuudessa kirkonkirjojenpito toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä. Nämä keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista taikka alueellisesti esimerkiksi seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai
muutoin itsenäisistä seurakunnista. Tätä linjausta perusteltiin seuraavilla syillä:
-pienissä seurakunnissa henkilöstöresurssien vähäisyys ja sijaisuuksien järjestäminen ja vaikeuttavat kirkonkirjojen pidon tehtävien hoitamista
-ammattitaidon ja osaamisen varmistaminen jatkuvasti uutta osaamista vaativassa palvelutehtävässä onnistuu paremmin isommissa yksiköissä
-kirkonkirjojenpidon kustannuksia pystytään säästämään suuremmissa yksiköissä
-EU:n uusi tietosuoja-asetus vaatii henkilötietolainsäädännön tuntemusta ja lisää henkilörekistereihin liittyvää hallinnointia
-kirkonkirjojenpidon käytännön ja kustannusten saaminen yhdenmukaisiksi yhtenäisiä ja tehokkaita prosesseja käytettäessä
Kirkkohallituksen täysistunto arvioi, että alueelliset keskusrekisterit ovat parempi vaihtoehto kuin
yksi valtakunnallinen keskusrekisteri, koska kirkonkirjojenpidossa tarvitaan edelleen paikallista
kirkonkirjojen lukuun, paikkakuntien erityispiirteisiin ja historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta.
Käytännössä alueellisia keskusrekistereitä voidaan ryhtyä muodostamaan, kun kirkonkirjojen digitointi on valmistunut. Tässä vaiheessa kyse on kuitenkin seurakuntien vapaaehtoisista ratkaisuista, eikä kirkkohallitus ole ohjannut organisoitumista säädösmuutoksin. Sen sijaan hiippakuntien tuomiokapituleille on annettu hankkeita tukeva ja ohjaava rooli.
Kuopion hiippakunnassa hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja lakimiesasessori Riikka Ryökäs
järjestivät alueellisia keskusrekistereitä koskevan neuvottelun tuomiokapitulissa 8.6.2016. Neuvotteluun oli kutsuttu Joensuun, Kuopion ja Ylä-Savon keskusrekisterien johtajat sekä Kajaanin
seurakunnan kirkkoherra ja talouspäällikkö. Neuvottelussa tuomiokapitulin edustajat kertoivat näkemyksenään, että Kuopion hiippakunnassa voisi jatkossa olla neljä keskusrekisteriä, joihin kaikki
hiippakunnan seurakunnat kuuluisivat. Näistä kolme olisivat jo nyt toiminnassa olevat Joensuun,
Kuopion ja Ylä-Savon keskusrekisterit ja neljänneksi perustettaisiin Kainuun keskusrekisteri. Kuopion osalta tämä suunnitelma tarkoittaisi koko Rautalammin rovastikunnan seurakuntien, lukuun
ottamatta Heinävettä, sekä Siilinjärven seurakunnan liittymistä Kuopion keskusrekisteriin.
Siilinjärven osalta hankkeeseen liittyvä ensimmäinen neuvottelu pidettiin Kuopion keskusrekisterissä 7.2.2017. Neuvottelussa olivat mukana Rautalammin rovastikunnan lääninrovasti, Leppävirran seurakunnan kirkkoherra Teppo Ritari, Siilinjärven seurakunnan kirkkoherra Seppo Laitanen ja rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen. Yhteisenä näkemyksenä todettiin, että uusien seurakuntien liittymistä kirkkohallituksen linjauksen mukaisesti voitaisiin nyt ryhtyä valmistelemaan. Malli
olisi suurin piirtein sama kuin it-aluekeskuksessa on käytössä. Keskusrekisteri tarvitsee liitoksen
myötä lisää henkilöstöä, jota on mahdollista saada myös seurakunnilta muutoksen myötä vapautuvista. Keskusrekisteristä koituviksi kustannuksiksi seurakunnille on alustavasti arvioitu 2,7 euroa/seurakunnan jäsen.
Realistisena ajankohtana uusien seurakuntien liittymiselle pidettiin vuoden 2019 alkua. Tämä aikataulu mahdollistaisi muutoksen perusteellisen valmistelun ja tarvittavat hallinnolliset päätökset
sekä antaisi seurakunnille aikaa sopeutua muutokseen. Päätöksen keskusrekisteriin liittymisestä
tekevät lopulta seurakuntien kirkkovaltuustot ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän osalta yhteinen kirkkovaltuusto.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti 13.3.2017 rekisterinjohtaja
Mika Pulkkisen valmistelemaan uusien seurakuntien liittämistä keskusrekisteriin. Hän on lähettänyt luonnokset keskusrekisterin johtosäännöstä ja uusien seurakuntien liittymissopimuksesta
seurakuntiin kommentointia varten. Johtosääntö ja liittymissopimus sisältävät tällaisessa asiassa
normaali säännökset ja sopimuskohdat eikä niihin ole Siilinjärven seurakunnan näkökulmasta
tässä vaiheessa mitään korjattavaa tai lisättävää. Asiakirjat ovat kokouskutsun liitteinä 2 ja 3.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

17.5.2017

Sivu 6

Liittyminen alueelliseen keskusrekisteriin merkitsee seurakunnan kirkkoherranviraston tehtävien
merkittävää vähenemistä. Seurakunnan omaan toimintaan liittyvät tehtävät, varaukset, yhteydenpito ja erilaiset avustavat tehtävät jäävät edelleen virastolle ja asiakkaita palvellaan ottamalla vastaan ja välittämällä kirkonkirjojenpitoon ja kirkollisiin toimituksiin liittyviä asiakirjoja.
Kirkkoherranviraston henkilöstön kannalta muutos tulee sopivaan aikaan, koska toinen toimistosihteereistä on jäämässä eläkkeelle keväällä 2018. Tehtävä voitaisiin täyttää määräaikaisena
vuoden 2018 loppuun saakka, minkä jälkeen virastoon jäisi yksi toimistosihteeri.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto
1) merkitsee tiedoksi Kirkkohallituksen alueellisia keskusrekistereitä koskevan linjauksen ja
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin suunnitelman hiippakunnassa muodostettavista alueellisista keskusrekistereistä
2) valtuuttaa kirkkoherra Seppo Laitasen seurakunnan puolesta osallistumaan asiaa koskeviin
neuvotteluihin.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti lisättynä kannanotolla, ettei kirkkoneuvosto pidä seurakunnan liittymistä alueelliseen keskusrekisteriin tällä hetkellä perusteiltaan tarpeellisena.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.

60 §

YHTEISTYÖPYYNTÖ KUOPION LÄHETYSJUHLIEN 2018 TOTEUTTAMISESSA
Suomen Lähetysseuran kotimaan työn johtaja Satu Kantola on 10.4.2017 lähettämässään viestissä kysynyt Siilinjärven seurakunnan mahdollisuutta osallistua yhdessä Kuopion seurakuntien
kanssa Lähetysjuhlien toteuttamiseen kesäkuussa 2018 Kuopiossa. Pyyntö perustui Lähetysjuhlien johtokunnan ensimmäisessä palaverissa huhtikuun alussa todettuun seurakuntien yhteistyöhön ja Siilinjärven seurakunnan lähetysaktiivisuuteen. Kysymys on alustavasta tiedustelusta eikä
mitään täsmällistä pyyntöä seurakunnan panoksesta juhlien hyväksi ole esitetty, mutta Satu Kantolan viestin mukaan kysymys olisi sekä taloudellisesta että toiminnallisesta panoksesta. Jälkimmäinen tarkoittaisi ensi sijassa työntekijäresurssin muodossa annettavaa tukea, jolloin kysymykseen tulisi lähinnä lähetyssihteerin tai –papin osallistuminen jonkin työtehtävään juhlilla. Lisäksi
viestissä on pyyntö, että seurakunnan edustaja tulisi mukaan Lähetysjuhlien johtoryhmään. Johtoryhmän seuraava kokous on Kuopiossa 6.6.2017.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Lähetysjuhlien johtoryhmän alustavan pyynnön yhteistyöstä ja valtuuttaa kirkkoherra Seppo Laitasen osallistumaan johtoryhmän seuraavaan kokoukseen Kuopiossa
6.6.2017 ja neuvottelemaan yhteistyön muodoista Kuopion Lähetysjuhlien 2018 järjestämisessä.
Täsmällisempi päätös yhteistyön laajuudesta ja mahdollisen taloudellisen tuen määrästä tehdään
myöhemmin, kun asiasta on saatu täsmällisempi pyyntö.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KIRKKONEUVOSTON JA –VALTUUSTON KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2017
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 kokoukset syyskaudella 2017 on suunniteltu pidettäväksi ke 26.7. klo 18, ke
13.9. klo 18 (Ruokoniemi), ke 11.10. klo 18, ke 22.11. klo 18 ja tarvittaessa ke 20.12. klo 18.
Kirkkovaltuuston kokousten ajankohdiksi syyskaudella 2017 on varattu to 26.10. klo 18 ja to
14.12. klo 18 (Vuorela).

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevan syyskauden 2017 kokousaikataulusuunnitelman. Kokouspaikkana on seurakuntatalo, ellei toisin mainittu.

Päätös
62 §

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
ILMOITUSASIAT

Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

63 §



Talousarvion toteutumavertailu tammi-maaliskuulta 2017 tiliryhmittäin ja kustannuspaikoittain
eriteltynä sekä tase 31.3.2017 liitteenä 4. Talousarvio on toteutunut pääosin suunnitelman
mukaisesti lukuun ottamatta rahoitustuottoja, joissa talousarvio tulee ylittymään.



Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 27.4.2017 kutsunut Liisa Tiilikaisen tuomiokapitulin
perustamaan Diakonian hiippakunnalliseen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.5.201731.12.2020.



Ansiomerkkityöryhmä on tehnyt Opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen kunniamerkin
myöntämisestä Olli Happoselle. 10- ja 20 vuotta luottamushenkilönä toimineille on haettu
Kirkkopalvelut ry:ltä seurakuntatyön pronssisia ja hopeisia ansiomerkkejä, jotka luovutetaan
helatorstaina reformaation juhlavuoden tapahtumassa.



Talousjohtaja on vuosilomalla 26.5.-25.6.2017 ja kirkkoherra 31.7.-27.8.2017.



Talousjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset:
11 21.4.2017
Nuorten kausityöntekijöiden valinta
12 28.4.2017
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika (Jukka Puusti)
13 2.5.2017
Ruokoniemen kesätyöntekijät
14 5.5.2017
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika (Minna Pekkonen)



Kirkkoherran tekemät viranhaltijapäätökset:
9
5.5.2017
Papiston vuosilomat 2017
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin, että Heidi Haiminiemi on tulossa srkpastorin sijaiseksi pappisvihkimyksen 4.6. jälkeen. Keskusteltiin jouluradion tukemisesta, helatorstain tapahtumista, Herättäjäjuhlan talkoihin osallistumisesta ja henkilöstöasioista.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

