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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 26.1.–27.2.2017 viraston
aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 18.1.–
27.2.2017.

toimistosihteeri

PÖYTÄKIRJA

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Nro

Sivu

1 / 2017

Kokousaika

25.1.2017 klo 18.00 – 19.45

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, varapuh.joht.

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.

§§ 1 - 14

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Seppo Laitanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 25.1.2017

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

Leena Korhonen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
sihteeri

Jukka Markkanen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 26.1.-27.2.2017.

toimistosihteeri
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1§

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 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.

2§

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.

3§

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

25.1.2017

Päätös

4§

Sivu 3

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti siten lisättynä, että 13 §:ssä käsitellään suntioiden virkojen julistaminen haettavaksi ja hakijoiden haastattelutyöryhmän nimeäminen.

KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA VUOSILLE 2017-2018
Kirkkolain 10 luvun 2 §:n 1 momentin perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana
kirkkoneuvoston kokouksessa kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n mukaan kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.
Taloustoimiston johtosäännön perusteella talousjohtaja toimii kutsuttaessa kirkkoneuvoston sihteerinä.

Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

5§

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi säädökset kirkkoneuvoston puheenjohtajuudesta ja valitsee
sihteeriksi toimikaudelle 2017-2018 talousjohtaja Urpo Reposen.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KIRKKONEUVOSTON JÄSEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSISSA
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 7 §:n 1-2 momentin mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen
on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä. Kirkkoneuvoston jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä.
Edellä 1 momentissa mainittu henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun,
mutta ei päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu.
Kirkkoneuvoston toimikaudella 2015-2016 tehtävään oli määrätty Kyllikki Puustinen.

Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto määrää yhden jäsenistään olemaan läsnä kirkkovaltuuston kokouksissa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja/tai varapuheenjohtajan estyneenä ollessa toimikaudella 2017-2018.
Kirkkoneuvosto määräsi yksimielisesti Kyllikki Puustisen olemaan läsnä kirkkovaltuuston kokouksissa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja/tai varapuheenjohtajan estyneenä ollessa toimikaudella
2017-2018.
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN KIRKKONEUVOSTON TIETOON
Kirkkoherran, talousjohtajan tai muun virkasäännön alaisen viranhaltijan, jolle on annettu kirkkoneuvoston ohjesäännön tai johtosäännön perusteella ratkaisuvaltaa muutoin kirkkoneuvostolle
kuuluvissa asioissa, on pidettävä ratkaisuistaan päätösluetteloa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 §:n mukaan kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää
viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota
päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi.
Asian ratkaisseen viranhaltijan on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä seitsemän päivän
kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto määrää erikseen, miten nämä päätökset saatetaan sen tietoon.
Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun neuvoston käsiteltäväksi, vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon.
Kirkkoneuvosto voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään siirto-oikeuttaan. Viranhaltijapäätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei sitä siirretä neuvoston käsiteltäväksi.

Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto määrää, että viranhaltijapäätökset saatetaan sen tietoon seuraavasti:
1) Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösten otsikot luetellaan kirkkoneuvoston esityslistan/pöytäkirjan ilmoitusasioissa ja tarkempi informaatio päätösten sisällöstä annetaan pyydettäessä
kirkkoneuvoston kokouksessa. Päätöspöytäkirjat ovat tarvittaessa nähtävissä kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa.
2) Diakoniatyön papin ja diakonian viranhaltijoiden tekemät avustuspäätökset sisältävät salassa
pidettäviä tietoja, joten niitä ei tarvitse tuoda kirkkoneuvoston tietoon.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2017-2018
Kirkkolain ja kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvoston asiana on valvoa seurakunnan etua ja edustaa seurakuntaa. Edustamiseen kuuluu myös seurakunnan puhevallan käyttö
tuomioistuimissa ja viranomaisissa. Etujen valvonta, edustaminen ja puhevallan käyttö on tarkoituksenmukaista järjestää siten, että kirkkoneuvosto nimeää edustajansa eri yhteisöjen hallintoelimiin ja vuosikokouksiin.
Seurakunta nimeää jäsenen ja varajäsenen Siilinjärven Kotipolku Oy:n hallitukseen sekä edustajan ja varaedustajan yhtiökokouksiin. Edustajat on mahdollisuus nimetä myös eri asunto-osakeyhtiöiden (7 kpl) yhtiökokouksiin, Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokouksiin ja niiden rekisteröityjen yhdistysten sekä tiekuntien, joissa seurakunta on jäsenenä tai osakkaana, vuosikokouksiin.
Kirkkoneuvoston edellisellä toimikaudella 2015-2016 Siilinjärven Kotipolku Oy:n yhtiökokousedustajana toimi Liisa Väätäinen ja varaedustajana Kyllikki Puustinen sekä hallituksen jäsenenä
Pekka Joutsenoja ja varajäsenenä Jukka Markkanen. Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokousedustajana oli Pekka Joutsenoja. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajana ja tiekuntien vuosikokousedustajana on toiminut talousjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Asiamiehenä lainhuudatusten hakemisessa ja edustajana maanmittaustoimitusten toimituskokouksissa
on toiminut talousjohtaja. Seurakunnan edustajat kutsutilaisuuksiin tai rekisteröityjen yhdistysten
vuosikokouksiin on nimennyt tarvittaessa kirkkoherra. Viranomaisneuvotteluissa seurakuntaa
ovat edustaneet ja seurakunnan puhevaltaa tuomioistuimissa käyttäneet kirkkoherra ja/tai talousjohtaja ja/tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ellei kirkkoneuvosto erikseen ole muutoin päättänyt.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee toimikaudeksi 2017-2018 jäsenen ja varajäsenen Siilinjärven Kotipolku
Oy:n hallitukseen, edustajan ja varaedustajan Siilinjärven Kotipolku Oy:n yhtiökokouksiin sekä
edustajan Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokouksiin. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajana ja tiekuntien vuosikokousedustajana toimii talousjohtaja tai hänen valtuuttamansa
henkilö. Asiamiehenä lainhuudatusten hakemisessa ja edustajana maanmittaustoimitusten toimituskokouksissa toimii talousjohtaja. Seurakunnan edustajat kutsutilaisuuksiin tai rekisteröityjen
yhdistysten vuosikokouksiin nimeää tarvittaessa kirkkoherra. Viranomaisneuvotteluissa seurakuntaa edustavat ja seurakunnan puhevaltaa tuomioistuimissa käyttävät kirkkoherra ja/tai talousjohtaja ja/tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ellei kirkkoneuvosto erikseen muutoin päätä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti täydennettynä seuraavilla valinnoilla: Siilinjärven Kotipolku Oy:n hallituksen jäsen Pekka Joutsenoja ja varajäsen Jukka Markkanen, Siilinjärven Kotipolku Oy yhtiökokousedustaja Liisa Väätäinen ja varaedustaja Kyllikki Puustinen sekä Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokousedustaja Pekka Joutsenoja.

Pöytäkirjamerkintä

Päivi Heikkinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi hallintolain 28 §:n nojalla, koska suorittaa konsernivalvontaa Siilinjärven Kotipolku Oy:ssä. Päivi Heikkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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OMAISUUDEN TARKASTAJAN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2017-2018
Kirkkoneuvoston 24.10.2012 hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen vähintään yhden omaisuuden tarkastajan, joka vuosittain tarkastaa seurakunnan omistamien rakennusten ja niissä olevan irtaimiston kunnon. Tarkastajalla tulee olla
hyvät perustiedot ja -taidot rakennusten ja irtaimiston kunnon arviointia varten (esim. rkm, RI).
Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka saatetaan kirkkoneuvostolle, kirkkovaltuustolle ja tilintarkastajalle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston toimikaudella 2015-2016 omaisuuden tarkastajana on toiminut Tarja Korhonen.

Talousjohtajan
päätösesitys
Päätös

9§

Kirkkoneuvosto nimeää yhden omaisuuden tarkastajan toimikaudelle 2017-2018.
Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti omaisuuden tarkastajaksi toimikaudelle 2017-2018 Tarja
Korhosen.

ANSIOMERKKITOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2017-2018
Seurakunnassa on ollut kirkkoneuvoston nimeämä ansiomerkkitoimikunta, jonka tehtävänä on
ollut valmistella kirkkoneuvostolle kunnia- ja ansiomerkkien sekä arvonimien hakemiset. Toimikunnan jäseninä edellisellä kirkkoneuvoston toimikaudella toimivat Urpo Reponen, Riitta Kerkola
ja Ritva Venäläinen. Edellisellä toimintakaudella ei toimikunnalla ollut asiaan liittyen kokoontumisia.
Kirkkoneuvostolla on oikeus hakea kunnia- ja ansiomerkkejä sekä arvonimiä seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kirkkoneuvosto voisi jatkossakin nimetä ansiomerkkitoimikunnan
valmistelemaan kunnia- ja ansiomerkkien sekä arvonimien hakemiset. Toimikunnan kokoonpano
voisi määräytyä siten, että sen jäsenet nimetään luottamushenkilöistä. Sihteerinä voisi toimia
toimikunnan valitsema viranhaltija.

Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto perustaa vuosille 2017-2018 ansiomerkkitoimikunnan ja valitsee siihen kolme jäsentä nimeten yhden heistä puheenjohtajaksi. Toimikunnan tehtävänä on valmistella kunnia- ja
ansiomerkkien sekä arvonimien hakemiset luottamushenkilöille ja työntekijöille.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti siten, että toimikuntaan nimettiin jäseniksi Urpo Reponen,
joka nimettiin puheenjohtajaksi ja koollekutsujaksi, Riitta Kerkola ja Ritva Venäläinen.
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SIJOITUSTOIMINNAN RAPORTTI VUODELTA 2016
Seurakunta teki vuonna 2010 täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen Seligson & Co Oy:n
kanssa. Varainhoitajalle annettiin tällöin 2.000.000 euron sijoitussalkku hoidettavaksi, josta puolet sijoitettiin pääomaturvattuun instrumenttiin. Vuoden 2015 aikana pääomaturvattu tuote realisoitiin Vuorelan kirkon remontin rahoittamiseksi.
Esityslistan liitteenä 1 on raportti Seligsonin sijoitussalkusta arvopapereittain 31.12.2016. Sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 1.664.226,04 euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 8,5 %. Sijoitussalkun kirjanpito-arvo (=hankinta-arvo) 31.12.2016 oli 1.089.353,47 euroa,
joten sijoitusten markkina-arvo oli tilinpäätöshetkellä 574.872,57 euroa kirjanpitoarvoa korkeampi.
Sijoitussalkun perustamisesta lähtien salkun kokonaistuotto on ollut 65,69 %.
Vuoden 2016 aikana Seligsonin salkkuun kuuluvien rahastojen myyntivoittoja tuloutettiin seurakunnan talousarvioon yhteensä 41.690,69 euroa. Lisäksi seurakunnan omassa hoidossa olleiden
rahastojen myyntivoittoja tuloutettiin 4.093,91 euroa. Omaisuudenhoitopalveluista maksettiin Seligsonille vuonna 2016 yhteensä 3.154,59 euroa.
Seligsonin salkun lisäksi seurakunnalla oli vuoden vaihteessa omassa hoidossa 276.500 euron
nimellisarvoinen joukkovelkakirjalaina Danske Perpetual, jolle saatiin 4.878 %:n vuotuinen kiinteä
korko 13.487,67 euroa. Osuuskunta Metsäliiton osuuksista tuloutui talousarvioon osuuskorkoa
867,70 euroa ja Osuuskunta KPY:n osuuksista osuuspääoman korkoa 4.900 euroa.
Seurakunnan rahoitustuotot olivat vuonna 2016 yhteensä 67.484,27 euroa ja rahoituskulut
3.172,33 euroa. Nettotuotto oli 12.711,94 euroa talousarviota parempi.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee sijoitustoiminnan raportin vuodelta 2016 tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Talousjohtaja valtuutettiin myymään 30 % osakerahastojen määrästä ja sijoittamaan rahastojen alkuperäinen hankintapääoma uudelleen.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621
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RIPPIKOULUN VUOSISUUNNITELMAN 2017 HYVÄKSYMINEN
Rippikoulun ohjesäännön 2 §:n mukaan seurakunnan rippikoulutyössä on laadittava vuosittainen
suunnitelma, jonka kirkkoneuvosto hyväksyy. Vuosisuunnitelmassa on esitettävä olennaiset tiedot vuoden rippikouluista. Ohjesäännön 5 § mukaan samassa ryhmässä opetettavien määrä saa
olla enintään 25. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun
siihen on erityisen painavat syyt.
Vuoteen 2016 verrattuna rippikouluikäisten määrässä oli ilmoittautumisvaiheessa noin yhden ryhmän verran. Ilmoittauduttaessa ryhmäjaon pohjana oli 11 täysivahvuista ryhmää sekä pienryhmärippikoulu erityisesti niille nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia. Toukokuussa leirinsä pitänyt
ryhmä ei nyt ollut mahdollinen, koska helatorstain jälkeinen perjantai on kunnassa koulupäivä.
Rippikouluun ilmoittautuminen toteutettiin sähköisesti seurakunnan verkkosivujen kautta. Vuoden
2017 rippikouluihin ilmoittautui syyskuun loppuun mennessä 285 nuorta, joista 6 on muista seurakunnista ja 5 väestörekisteristä. Muualla rippikoulunsa käy 27 nuorta (ryhmä 12). Heille pidetään rippikouluohjeistuksen mukaisesti yhteensä neljä yhteistä tilaisuutta omaan seurakuntaan
tutustumisen (seurakuntajakson) merkeissä.
Suunniteltu rippikoulujen ryhmäjako ei toteutunut odotetusti. Hiihtolomarippikouluihin, joita oli tarkoitus pitää kaksi, ilmoittautui vain runsaan ryhmän verran nuoria. Pienryhmään halukkaita ei tällä
kertaa ilmaantunut. Lisäryhmän sijoittamista kesäaikaan ei lopulta nähty tarpeelliseksi, koska ryhmien määrävahvuus ylittyi yhteensä vain noin kymmenellä. Koska ryhmiin sijoittamista ei saatu
onnistumaan aivan tasaisesti, ohjesäännön mukainen ryhmäkoko 25 ylittyy kaikissa muissa paitsi
ryhmissä 8 ja 13. Ryhmäkoot ovat: 1 (27), 3 (26), 4 (28), 5 (27), 6 (27), 7 (27), 8 (23), 9 (26), 10
(26) ja seikkailurippikoulu 13 (20). Ryhmäkoon ylittäville ryhmille anotaan kirkkoneuvoston ylitysoikeus.
Esityslistan liitteenä 2 on pastori Sanna Marinin laatima esitys vuoden 2017 rippikoulutyön vuosisuunnitelmaksi.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan rippikoulun vuosisuunnitelman 2017 ja myöntää luvan
ryhmäkoon ylittämiseen ryhmissä 1,3, 4, 5, 6 7, 9 ja 10.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

25.1.2017

12 §

Sivu 9

TEHTÄVÄALUEIDEN VASTUURYHMÄT VUOSIKSI 2017-2018
Siilinjärven seurakunnassa ei ole työalojen johtokuntia, vaan käytössä on vapaaehtoisista seurakuntalaisista koostuvia vastuuryhmiä niillä työaloilla, joilla ne koetaan tarpeellisiksi. Vastuuryhmät
ovat työntekijöiden rinnalla toimintaa ideoivia ja toteuttavia ryhmiä, joilta kuitenkin tulee myös toimintaan liittyviä aloitteita. Vastuuryhmien toimikausi on kaksivuotinen. Toimintasääntö vastuuryhmiä varten on hyväksytty kirkkoneuvostossa 10.12.2012 ja täydennetty 13.2.2013.
Toimintasäännön 1 §:n mukaan vastuuryhmien valinta tapahtuu viranhaltijoiden ja työntekijöiden
toimesta. Kirkkoneuvosto merkitsee vastuuryhmät tiedoksi.
Liitteenä 3 Siilinjärven seurakunnan eri työalojen vastuuryhmät vuosiksi 2017-2018.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee vastuuryhmät tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 21/2016 lähettänyt seurakunnille tiedoksi rakennemuutosten
hallinnollisen ohjeistuksen ja määrittely puuttumiskynnyksestä. Ohje on suunnattu lähinnä
tuomiokapituleille, mutta siitä voi olla hyötyä myös seurakunnille rakennemuutoksen hallinnollisen prosessin hahmottamisessa ja seurakunnan oman tilanteen arvioinnissa. Yleiskirje on
liitteenä 4.
Kirkkoherran ajalla 2.12.2016-18.1.2017 tekemät viranhaltijapäätökset:
58 21.12.16
Korvaus virkapuhelimen käytöstä yksityispuheluihin.
1
7.1.2017
Pappien vuosilomien vahvistaminen/lomavuoden 2016 jäljellä olevat lomat
2
9.1.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julkinen)

Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi seuraavin lisäyksin:
- kirkkoherra antoi infoa kirkkoturvasta ja turvapaikanhakijatilanteesta
- pastori Heikki Kastarinen osa-aikatyössä 20.3.2017 saakka 60 %:n työajalla
- keskusteltiin sakraalitilojen käytöstä tanssiesityksiin, sakraalitiloja ovat kirkot ja kappelit
- Siilinjärven kunnan kirkkopyhä 19.2.2017, maakuntajohtaja Jussi Huttunen mukana kahvitilaisuudessa ym. muuta ohjelmaa Suomi 100 vuotta juhlavuoden merkeissä
- keskusteltiin leirikeskuksen tilojen vuokraamisesta Prometheus ry:lle, jatkossa ei vuokrata
- Jorma Jauhiainen on 23.1.17 päivätyllä irtisanoutunut suntion virasta eläkkeelle jäämisen
vuoksi 1.6.2017 lukien. Reino Tuhkanen on aiemmin irtisanoutunut suntion virasta eläkkeelle
siirtymisen vuoksi 1.2.2017 lukien.
Kirkkoneuvosto päätti julistaa molemmat suntion virat haettavaksi Kotimaa-lehdessä, seurakunnan kotisivuilla ja Oikotie.fi –palvelussa 14.2.2016 mennessä. Hakijoiden haastattelutyöryhmään
nimettiin Seppo Laitanen, Urpo Reponen, Jaakko Katainen, Riitta Kerkola ja Tapio Markkanen.

Lisätiedot

14 §

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

