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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.11.–27.12.2016 viraston aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 16.11.–
27.12.2016.
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ja varmennus
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Pöytäkirjan tarkastustoimitus 23.11.2016

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

Helena Sihvonen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
sihteeri

Pekka Joutsenoja

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 24.11.-27.12.2016.
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90 §

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 2016 kokousten aikataulu on hyväksytty 18.5.2016 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 koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

91 §

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 vuorossa ovat Päivi Heikkinen
ja Pekka Joutsenoja

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Heikkinen ja Pekka Joutsenojan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Sihvonen ja Pekka Joutsenoja.

92 §

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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HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
1.4.2014 on tullut voimaan Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus, jonka
tarkoituksena on edistää työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista.
Seurakunnan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma, jos sen henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Suunnitelman laatineella
seurakunnalla on mahdollisuus hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta.
Koulutussuunnitelman tulee sisältää
1) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta
2) arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä
3) arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä,
4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden
työntekijöiden työkykyä,
5) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta sekä
6) miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata.
Ennen koulutussuunnitelman hyväksymistä se on käsiteltävä Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisessa yhteistoiminnassa henkilöstön tai heidän edustajiensa kansa.
Liitteenä 1 on kehittämissopimuksen mukaisesti laadittu henkilöstön koulutussuunnitelmaehdotus
vuodelle 2017. Koulutussuunnitelmaan on merkitty kaikki esitetyt koulutustoiveet. Punaisella merkityt koulutukset on karsittu pois lopullisesta ehdotuksesta tai pienennetty osallistujamäärää, jotta
suunnitelman mukaiset koulutuskustannukset jäisivät alle kirkkoneuvoston kokouksessaan
12.10.2016 hyväksymän 35.000 euron rajan. Sarakkeeseen ”Kn:n hyväksyntä” on merkitty hyväksyttävien koulutusten aiheuttamat kulut, jotka on huomioitu myös talousarviossa vuodelle 2017.
Yhteistyötoimikunta on 9.11.2016 käsitellyt suunnitelman ja esittänyt sen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi Liisa Tiilikaisen 14.11.2017 tekemä anomus Kirjo-koulutuksesta.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.
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TALOUSARVION 2017 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2019 HYVÄKSYMINEN
KJ 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita.
KJ 15 luvun 2 §:n mukaan talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toimintaja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden
tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
KJ 15 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.
KJ 15 luvun 4 §:n mukaan, jollei kirkkovaltuusto hyväksy talousarvioehdotusta ilman muutoksia,
se on palautettava kirkkoneuvostolle, jos vähintään kolmasosa läsnä olevista jäsenistä vaatii palauttamista. Kirkkoneuvoston on annettava asiasta lausunto ja tehtävä ehdotukseen ne muutokset, joihin kirkkovaltuuston päätös antaa aihetta. Kun ehdotusta käsitellään kirkkovaltuustossa
uudelleen, käsiteltäväksi otetaan vain aikaisemmin päätetyt muutokset sekä kirkkoneuvoston niiden johdosta tekemät uudet ehdotukset. Talousarvio on tällöin lopullisesti hyväksyttävä.
Kirkkoneuvosto antoi 27.7.2016 tehtäväalueille ohjeen talousarvion 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2017-2019 laatimiseksi sekä talousarviokehyksen vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotusten tuli olla valmiina 30.9.2016. Kirkkoneuvosto on 12.10.2016 tutustunut tehtäväalueiden suunnitelmiin esimiesten esittelyjen pohjalta.
Liitteenä 2 on ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Kokonaisuutena talousarvioehdotus alittaa kirkkoneuvoston asettaman talousarviokehyksen toimintakatteen 6.200 eurolla. Vuosikatteen osalta ehdotus on noin 25.000 euroa
kehystä heikompi, koska kirkollisverotuloennustetta on jouduttu alentamaan 50.000 eurolla.
Talousarvioehdotuksen mukaiset vuoden 2017 käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 3.851.600 €, jossa on laskua edellisvuoden talousarvion ja muutostalousarvion tasosta
3,8 %. Keskeisin peruste toimintakulujen laskuun on kilpailukykysopimukseen perustuva lomarahaleikkaus 30 %:lla sekä sosiaaliturvamaksun, työnantajan eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun aleneminen. Ulkoiset toimintatuotot ovat 652.800 €, jossa on laskua edellisvuodesta
3,3 %. Kirkollisverotulojen on arvioitu vähenevän 3,6 % vuoden 2016 tarkistetusta verotuloennusteesta. Seurakuntien yhteisöverotusoikeus on poistunut vuoden 2016 alusta ja yhteisöverotuloja ei juurikaan enää kerry. Yhteisöverotuksen tilalle on tullut valtionrahoitusjärjestelmä.
Tuloslaskelma-arvion mukaan tilikauden tulos vuodelta 2017 muodostuu 433.000 € alijäämäiseksi. Alijäämä on esitetty katettavaksi edellisten vuosien ylijäämästä. Keskeisimmät syyt
alijäämän merkittävään kasvuun on suurista investoinneista johtuva poistotason nousu, verotulojen ja rahoitustuottojen väheneminen ja keskusrahastomaksujen kasvu.
Investointikulut ovat vuonna 2017 yhteensä 182.000 €, josta merkittävin erä on varautuminen
Viinamäen asemakaavan muutoksesta ja kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuvien kulujen
korvaamiseen laadittavan maankäyttösopimuksen mukaisesti. Suunnittelukauden investoinnit
ovat kokonaisuutena vähäiset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Taloussuunnitelmassa on huomioitu vuodelle 2018 tuloveroprosentin korottaminen 1,4 %:iin,
koska muutoin vuosikate kääntyisi vuonna 2018 negatiiviseksi. Korotuksen jälkeen vuosikate
riittää kattamaan käyttöomaisuuden poistojen ja tulevien korvausinvestointien keskimääräisen
määrän. Korkeasta poistotasosta johtuen tulevien vuosien tilinpäätökset tulevat olemaan hieman
alijäämäisiä. Alijäämät ovat kuitenkin katettavissa edellisten vuosien ylijäämästä.
Rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat vuonna 2017 vähenevät 136.200 €.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää talousarvion 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2017–2019 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.
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LAUSUNTO TUOMIOKAPITULILLE SEURAKUNNAN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 13.10.2016 lähettänyt seurakunnalle seuraavan sisältöisen lausuntopyynnön seurakunnan taloudellisesta tilanteesta:
”Tuomiokapituli on 29.9.2016 pidetyssä kokouksessaan pöytäkirjan 35 §:n kohdalla tarkastellut
Kuopion hiippakunnan seurakuntien taloudellista tilannetta. Tuomiokapituli päätti pyytää lausunnon niiden seurakuntien kirkkoneuvostoilta, joiden vuosikate ja/tai tilikauden tulos on vuosien
2014 ja 2015 tilintarkastuksessa ollut negatiivinen.
Tuomiokapituli pyytää seurakuntanne kirkkoneuvoston lausunnon seurakunnan taloudellisesta tilanteesta ja siihen vaikuttaneista ja vaikuttavista tekijöistä. Lausunto pyydetään lähettämään tuomiokapitulille 22.11.2016 mennessä”.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille taloudellisesta tilanteesta seuraavan lausunnon.
Siilinjärven seurakunnan tilikauden 2014 tulos oli 165.476 euroa alijäämäinen ja vuoden 2015
tulos 19.257 euroa alijäämäinen. Vuodelle 2016 on muodostumassa noin 330.000 euron alijäämä
ja vuodelle 2017 on talousarvioehdotuksessa arvioitu kertyvän lähes 400.000 euron alijäämä.
Alijäämät on katettu / ja voidaan lähivuosinakin kattaa edellisvuosien ylijäämillä, joita taseessa oli
vuoden 2016 tilinavauksessa 4.257.623 euroa.
Seurakunnan toiminnan vuosikate vuonna 2014 oli 141.377 euroa. Vuonna 2015 se parani
264.112 euroon sijoitusrahaston myynnistä saatujen myyntivoittojen ansiosta. Vuonna 2016 vuosikate pienenee noin 100.000 euroon ja vuonna 2017 noin 47.000 euroon. Vuosina 2018-2019
vuosikate uhkaa kääntyä negatiiviseksi ilman talouden tasapainottamistoimia.
Rahoitusvarallisuutta taseessa on tällä hetkellä noin 2.5 miljoonaa euroa, joka riittää noin 200
kalenteripäivän kuluihin. Seurakunnan maksuvalmius on hyvä.
Keskeinen syy vuosikatteen heikkenemiseen ja alijäämäisten tulosten muodostumiseen on vuosina 2013-2016 toteutetut poikkeuksellisen suuret investoinnit, joita on tehty Ruokoniemen leirikeskuksella, seurakuntatalolla, kirkossa ja viimeksi vuosina 2015-2016 Vuorelan seurakuntakeskuksella. Investointien kokonaiskustannukset ovat olleet yhteensä 4,6 miljoonaa euroa, minkä
seurauksena suunnitelman mukaisten vuosittaisten poistojen määrä on kasvanut 290.000 eurosta 480.000 euroon. Suoritetut investoinnit on toteutettu omalla rahoituksella ja seurakunta on
säilynyt velattomana. Poistotaso on vuonna 2017 maksimissaan ja alkaa siitä hiljalleen aleta,
sillä seurakunnalla ei ole tiedossa 5-10 vuoden periodilla merkittäviä investointitarpeita. Vuosille
2017-2019 on suunnitteilla yhteensä vain 293.000 euron investointiohjelma.
Toinen vuosikatetta heikentänyt syy on kirkollisverotulojen kääntyminen laskuun. Vuonna 2016
kirkollisverotulot laskevat edellisvuodesta noin prosentilla. Vuonna 2017 kirkollisverotulot ovat
ennusteen mukaan noin 5 % vuoden 2015 toteutunutta tasoa pienemmät. Seurakunnan positiivinen jäsenmääräkehitys on viime vuosina kääntynyt hienoiseen laskuun, joka on osaltaan vaikuttanut verotulokehitykseen. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvan positiivisen väestönkasvuennusteen perusteella voidaan kuitenkin ennakoida, että seurakunnan jäsenmäärä ei nykytasosta tule erityisesti muuttumaan.
Kolmantena syynä vuosikatteen heikkenemiseen voidaan pitää henkilöstökulujen kasvua. Henkilösuunnitelman 2011-2020 mukaisesti on suunnittelukauden alkupuolella perustettu tiedottajan,
johtavan diakoniatyöntekijän ja kiinteistötyönjohtajan virat. Eläköitymisen kautta on vähentynyt
vain yksi toimistosihteerin virka. Seurakunnassa on otettu vuonna 2014 käyttöön lähiesimiesjärjestelmä ja harkinnanvaraisen palkanosa, jotka ovat lisänneet henkilöstökuluja. Jatkossa virkatai työsuhteiden tultua avoimeksi, on niiden täyttämiseen saatava kirkkoneuvoston lupa. Uusia
virkoja/tehtäviä ei ole suunnitteilla, mutta toisaalta lomautuksia sekä irtisanomisia vältetään.
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Seurakunnan tuloveroprosentti on 70-luvun alkupuolelta lähtien ollut 1,25, joka on tällä hetkellä
hiippakunnan alhaisin. Seurakunnan taloussuunnitelmassa tuleville vuosille on suunniteltu tuloveroprosentin korottamista 1,4 prosenttiin. Veroprosentin korotus merkitsee noin 330.000 euron
vuosittaista tulonlisäystä. Veroprosentin korotuksen jälkeen vuosikate tulee olemaan noin
400.000 euroa, joka riittää hyvin kattamaan tulevien vuosien poistojen ja investointien keskimääräisen vuosittaisen tason. Laskennallisesti tilinpäätökset säilyvät lähivuosinakin korkeasta poistotasosta johtuen hienokseltaan alijäämäisinä, mutta alijäämät voidaan kattaa edelleen taseessa
olevasta ylijäämästä. Alhaisesta investointitasosta johtuen seurakunnan rahoitustoiminnan nettorahavirta tulee olemaan positiivinen ja maksuvalmius paranee.
Tuloveroprosentin korotuksen ohella taloutta tasapainotetaan jatkossa myös käyttökustannuksia
ja henkilöstökuluja mahdollisuuksien mukaan alentamalla. Seurakunnalla on tulevaisuudessa
mahdollisuuksia myös myydä nyt vuokralla olevia huvilatontteja ja asemakaava-alueelle kaavoitettavia rakennuspaikkoja.
Seurakunnan taloustilanne on kokonaisuutena hyvin hallinnassa eikä tilinpäätösten alijäämäisyys
anna täysin oikeaa kuvaa seurakunnan taloustilanteesta. Poistotaso on kasvanut poikkeuksellisen korkeaksi lyhyellä aikavälillä toteutettujen investointien vuoksi. Tulevat investoinnit ovat selvästi tätä tasoa pienemmät. Alijäämäiset tilinpäätökset ja taloussuunnitelmat sekä satsaukset
henkilöstöön on tehty tietoisesti, koska seurakunnalla on ollut ja on edelleen mahdollisuus kattaa
alijäämät hyvinä vuosina kertyneillä ylijäämillä. Kohtuullisen pienen tuloveroprosentin korotuksen
avulla toiminnasta jäävä vuosikate riittää kattamaan myös tulevien vuosien investointitarpeet ja
rahoitusvarallisuus jopa hieman paranee.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 8

STIPENDIN MYÖNTÄMINEN AARO VENÄLÄISEN RAHASTOSTA
Siilinjärven seurakunnalla on Aaro Venäläisen rahasto, jonka tarkistetut säännöt on hyväksytty
kirkkovaltuustossa 11.5.2016. Rahaston 2 §:n mukaan rahaston tarkoituksena on jakaa kurssija koulutusstipendejä siilinjärveläisille opiskelijoille sellaisiin opintoihin, jotka antavat pätevyyden
kirkon lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin, sekä Siilinjärven seurakunnan vapaaehtoistyössä toimivien
kerhonohjaajien ja pyhäkoulunopettajien koulutukseen.
Kurssi- ja koulutusstipendit on rahaston sääntöjen 6 §:n mukaisesti julistettu haettavaksi
31.10.2017 mennessä. Ilmoitus on julkaistu seurakunnan kotisivuilla.
Määräaikaan mennessä stipendiä on anonut vain Veera Judin, joka opiskelee Portaanpään kristillisellä opistolla lapsi- ja perhetyön perustutkintoa. Opiskelu on alkanut 25.8.2015 ja päättyy
25.5.2018. Hän anoo stipendiä opiskelussa ja työharjoitteluun liittyvissä tehtävissä tarvittavan
tietokoneen ostamista varten.

Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

97 §

Kirkkoneuvosto myöntää Aaro Venäläisen rahastosta Tiina Judinille 400 euron stipendin tietokoneen hankkimista varten.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

SUNTION VIRAN TÄYTTÄMINEN
Suntio Reino Tuhkanen on 27.10.2016 päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut suntion virasta 1.2.2017
lähtien. Irtisanoutumisen syynä on eläkkeelle siirtyminen. Tätä ennen Reino Tuhkanen pitää
erääntyneet/erääntymättömät vuosilomat ajalla 7.12.2016-31.1.2017. Seurakunnalla on vapautumassa myös toinen suntion virka eläköitymisen myötä 1.6.2017.
Talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaisesti viran/tehtävän tullessa avoimeksi on lähtökohtana, että kirkkoneuvosto antaa luvan sen täyttämiseen. Ennen virkojen/tehtävien täyttämistä
voidaan tarvittaessa tehdä tehtävä-/virkajärjestelyjä.
Molemmat suntion virat on kiinteistötyönjohtaja Jaakko Kataisen mukaan tarpeen täyttää. Virkojen tehtäväkuvauksia olisi tässä yhteydessä syytä tarkastella uudelleen. Hauta- ja kiinteistötoimessa olisi jatkossa tarvetta pyrkiä aiempaa laaja-alaisempiin tehtäväkuvauksiin, mikä helpottaisi
erityisesti vuosilomien ja virkavapauksien aikaisia tehtäväjärjestelyjä.
Rekrytointi suntion virkoihin on mahdollista toteuttaa omina erillisinä hakuina ja valintapäätöksinä.
Vaihtoehtona on, kun virkojen vapautumiset ajoittuvat näinkin lähekkäin, julistaa ne keväällä 2017
yhtä aikaa haettavaksi. Tällä säästettäisiin mm. rekrytointikustannuksissa ja ennen virkojen täyttämistä ehdittäisiin hyvin valmistella tarvittavat tehtävämuutokset. Nyt avoimeksi tulevaan virkaan
on mahdollista palkata määräaikaisesti avoimen viran hoitaja siihen saakka, kun valittava vakinainen viranhaltija aloittaa työskentelyn. Jo vuosiloman ajalle on tarve palkata sijainen. Sijaisen
valinnasta enintään kuuden kuukauden ajaksi päättää kirkkoneuvoston ohjesäännön perusteella
talousjohtaja.

Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy, että 1.2.2017 vapautuva suntion virka julistetaan haettavaksi keväällä
2017 yhtä aikaa toisen vapautuvan suntion viran kanssa, ja antaa talousjohtajalle luvan palkata
viransijaisen suntion vuosiloma-ajalle 7.12.2016-31.1.2017 ja väliaikaisen viran hoitajan 1.2.2017
lukien siihen saakka, kunnes vakinainen viranhaltija on valittu ja aloittanut tehtävässä.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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98 §

Sivu 9

KEVÄTKAUDEN 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 3 olevan kevätkauden 2017 (tammi-toukokuu) 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 tammi-toukokuun 2017 kolehtisuunnitelman ja vahvistaa seurakunnan jumalanpalveluksissa kolehdit koottaviksi suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 10

ILMOITUSASIAT
Siilinjärven Invalidien esteettömyystoimikunta on 18.10.2016 suorittanut kirkossa ja seurakuntatalolla esteettömyyskartoituksen, jonka raportti on liitteenä 4. Raporttiin sisältyy eriasteisia puutteita eri asiakastilojen saavutettavuudessa. Se on hyvä muistilista tulevia korjaustarpeita varten. Seurakunnan eri kiinteistöt tilat ovat rakentamisajan rakentamismääräysten
mukaisia eikä raportissa mainittuja puutteita ole velvoitetta lähteä korjaamaan erillishankkeina.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous ke 14.12.2016 klo 18.
Talousjohtaja Urpo Reposen ajalla 5.10.-15.11.2016 tekemät viranhaltijapäätökset:
26 13.10.2016 Kukkahankinnat vuodelle 2016
27 1.11.2016 Suntion sijaisen palkkaaminen
28 8.11.2016 Kalustehankinta kirkkoherranvirastoon
29 14.11.2016 Luottotappioiden kirjaaminen
Kirkkoherra Seppo Laitasen ajalla 5.10.-15.11.2016 tekemät viranhaltijapäätökset:
48 6.10.2016 Maksuvapautus perheleirin osallistumismaksusta (ei julkinen)
49 6.10.2016 Maksuvapautus perheleirin osallistumismaksusta (ei julkinen)
50 6.10.2016 Maksuvapautus perheleirin osallistumismaksusta (ei julkinen)
51 6.10.2016 Maksuvapautus perheleirin osallistumismaksusta (ei julkinen)
52 6.10.2016 Osittainen maksuvapautus perheleirin osallistumismaksusta (ei julkinen)
53 10.10.2016 Lupa avustaa ehtoollisenjaossa/Kirsi Launonen ja Tiina Juvonen
54 10.10.2016 Määräaikaisen viikkotyöajan muutoksen jatkaminen/Mirka Karhunen
55 26.10.2016 Maksuvapautus perheleirin osallistumismaksusta (ei julkinen).

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Seppeleenlaskijoiksi itsenäisyyspäivänä nimettiin Pekka Joutsenoja ja Tapio Markkanen.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.

100 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

