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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.9.–16.10.2017 viraston aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu
16.10.2017.

toimistosihteeri

on

julkipantu

kirkkoherranviraston

ilmoitustaululla

6.9.–

PÖYTÄKIRJA

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Nro

Sivu

8 / 2017

Kokousaika

13.9.2017 klo 18.00 – 19.05

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.

§§ 78 - 84

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Seppo Laitanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 13.9.2017

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 14.9.-16.10.2017.

toimistosihteeri
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ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

13.9.2017

78 §

Sivu 2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja
paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvoston syyskauden 2017 kokousten aikataulu on hyväksytty 17.5.2017 pidetyssä kokouksessa. Kokous on kutsuttu koolle tämän aikataulun mukaisesti.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

79 §

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.

80 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän
tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on
ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii,
esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka
on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin
esitellä suullisesti.
Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston
muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön
taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.
Kokouksen asialista esittelyineen on lähetetty kokouskutsun mukana.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 3

KIRKKOHERRAN VIRAN HAKIJOIDEN HAASTATTELUTYÖRYHMÄN VALINTA
Kirkkoherran virkaa hakivat 28.6.2017 päättyneellä hakuajalla Varpaisjärven kirkkoherra, pappisasessori Olli Kortelainen, Kajaanin vs. seurakuntapastori Matti Oikarinen, Kinnulan ja Pihtiputaan seurakuntien yhteinen kirkkoherra Arja Huuskonen ja uusyrityskeskuksen johtaja Antti Ylönen Tuusniemeltä. Kirkkoherran valinta suoritetaan tuomiokapitulin 18.5.2017 tekemän päätöksen mukaisesti välillisenä vaalina kirkkovaltuustossa.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden ja antaa oman lausuntonsa
hakijoista. Lausunnossa otetaan huomioon yleisten nimitysperusteiden lisäksi seurakunnan ilmoittamat ja tuomiokapitulin arvioimat viran erityiset tarpeet. Kirkkovaltuusto voi valita virkaan
jonkun niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan. Tuomiokapituli on
haastatellut hakijat elokuun lopussa. Asian esittelijänä tuomiokapitulissa toimiva Hannu Koskelainen valmistelee hakijoista arviot, jotka tuomiokapituli käsitellee lokakuun alussa.
Vaalin valmistelijaksi on tuomiokapituli 17.8.2017 määrännyt lääninrovasti Oiva Malisen. Vaalin
valmistelijan tehtävänä on huolehtia virantäyttöprosessin valmistelutehtävistä seurakunnassa.
Valmistelijan tehtäviin kuuluu ohjeiden mukaan laatia esityslistan tekstit vaalin ja myös valmistelun osalta ja olla paikalla kokoontumissa. Lopullinen vastuu asian valmistelusta ja päätösehdotuksen teosta kuuluu kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto yleensä päättää, ketkä suorittavat hakijoiden haastattelun. Haastattelu voidaan tehdä kirkkoneuvostossa tai sen asettamassa pienemmässä työryhmässä. Halutessaan myös kirkkovaltuusto voi haastatella hakijoita. Kirkkoneuvostossa/työryhmässä hakijoiden haastattelu tapahtuu yksitellen, mutta kirkkovaltuustossa haastattelu olisi järkevintä järjestää paneelityyppisesti vaalin valmistelijan johdolla.
Johtoryhmässä on 30.8.2017 on alustavasti hahmoteltu kirkkoherran vaaliin liittyville valmisteluille
ja päätöksenteolle seuraavaa aikataulua:
13.9.2017
haastattelutyöryhmän valinta kirkkoneuvostossa
11.10.2017
tuomiokapitulin lausunnot kirkkoneuvostossa (ja haastateltavien valinta)
25.10.2017
hakijoiden haastattelut - haastattelutyöryhmä (varapäivä 1.11.)
13.11.2017
hakijoiden haastattelu kirkkovaltuustossa
22.11.2017
kirkkoneuvoston valintaesitys kirkkovaltuustolle
14.12.2017
kirkkoherran vaali kirkkovaltuustossa.
Vaalin valmistelija Oiva Maliselle tulee myöntää läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouksiin. Osallistumista kokoukseen, jossa haastattelutyöryhmä valitaan, ei Oiva Malinen pitänyt vielä tarpeellisena.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää nimetä haastattelutyöryhmän kirkkoherran viran hakijoiden haastatteluja
varten. Kaikki hakijat, jotka Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli toteaa kelpoiseksi kirkkoherran
virkaan, haastatellaan. Hakijoiden haastattelu kirkkovaltuustossa järjestetään paneelikeskusteluna vaalin valmistelijan johdolla.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti nimetä haastattelutyöryhmään Riitta Kerkolan, Tapio Markkasen, Päivi Heikkisen, Liisa Väätäisen ja Urpo Reposen sekä puheenjohtajana Oiva Malisen.
Haastattelu- ja päätöksentekoaikataulu hyväksyttiin yksimielisesti. Ennen 13.11.2017 pidettävää
kirkkovaltuuston suljettua haastattelutilaisuutta järjestetään klo 17 mahdollisuus myös seurakuntalaisille tutustua hakijoihin. Hakijoille annetaan myös mahdollisuus tehdä seurakunnan kotisivuille oma esittely. Esittelykysymyksistä päätetään 11.10.2017 pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611, talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621ja lääninrovasti Oiva Malinen puh. 050-3038170.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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82 §

Sivu 4

KOULUTUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN
Piispainkokous hyväksyi 5.4.2017 uuden rippikoulusuunnitelman Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017. Se astui voimaan 1.5.2017. Rippikoulut voidaan siis järjestää uudistuksen mukaisesti
jo nyt. Viimeistään 1.10.2018 alkaen rippikoulut on järjestettävä uuden suunnitelman mukaan.
Uuden rippikoulusuunnitelman sisään ajamiseksi tuomiokapituli järjestää koulutusta. Koulutus
rakentuu siten, että lokakuun 2017 ja maaliskuun 2018 välisenä aikana kukin työntekijä osallistuu
yhteen lähipäivään. Paikan voi valita työyhteisön ja oman aikataulun mukaan, eikä se ole sidottu
rovastikuntaan. Koulutuksen yksi lähipäivä järjestetään Siilinjärven seurakuntatalolla 8.11.2017.
Sen jälkeen välitehtävänä saa toteuttaa oman rippikoulun uuden suunnitelman mukaan. Syksyllä
2018 kokoonnutaan vielä uuteen lähipäivään arvioimaan prosessia. Kouluttajina toimivat rippikoulukonsultit sekä hiippakuntasihteeri. Koulutuksista hiippakunta perii seurakunnilta 25 euron
ateriakorvauksen/osallistuja. On tärkeää, että koulutukseen osallistuvat seurakunnasta kaikki rippikoulutyötä tekevät työntekijät (papit, kasvatuksen työntekijät, kanttorit, diakonit). Näin koko työyhteisö lähtee liikkeelle samalta pohjalta ja samaan suuntaan. Lapsityönohjaaja Jaana Markkanen on esittänyt, että hän ja kahdeksan lastenohjaajaa voisi osallistua uutta rippikoulusuunnitelmaa koskevaan koulutukseen. Henkilöstösuunnitelman laadinnan yhteydessä on käyty keskustelua lastenohjaajien osallistumisesta rippikoulutyöhön tulevaisuudessa. Lastenohjaaja Hellevi
Lappalaisen osallistuminen rippikoulutyöhön on rohkaissut myös työalan muita työntekijöitä liittymään rippikoulutyöntekijöiden resursseihin tarpeen näin vaatiessa.
Rippikoulu-uudistukseen liittyvä koulutus ei ollut tiedossa seurakunnan koulutussuunnitelmaa
vahvistettaessa. Koulutusta on kuitenkin pidettävä välttämättömänä uudistuksen läpiviemiseksi
seurakunnassa.
Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 luku, 3 §): päätöksellä on välittömiä lapsivaikutuksia. Henkilöstön koulutus parantaa henkilöstön valmiutta toimeenpanna rippikoulu-uudistus sille asetettujen
keskeisten kehityssuuntien mukaisesti mm. niin, että nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja
saavat vaikuttaa.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy tuomiokapitulin rippikoulu-uudistusta käsittelevän koulutuksen lisäyksenä vuoden 2017 koulutussuunnitelmaan. 8.11.2017 Siilinjärvellä järjestettävään koulutukseen
voivat osallistua kaikki rippikoulutyötä tekevät viranhaltijat, lapsityönohjaaja ja kahdeksan hänen
nimeämäänsä lastenohjaajaa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

83 §

ILMOITUSASIAT
·

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on päätöksellään 31.8.2017 § 14 päättänyt lakkauttaa
31.12.2017 Siilinjärven rovastikunnan ja liittää siihen kuuluneet seurakunnat 1.1.2018 alkaen
toisiin rovastikuntiin siten, että Rautavaaran ja Keiteleen seurakunnat liitetään Iisalmen rovastikuntaan, Siilinjärven seurakunta liitetään Kuopion tuomiorovastikuntaan ja Tervon ja Vesannon seurakunnat liitetään Rautalammin rovastikuntaan.

·

Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä pidetään 30.9.2017 Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksella. Ilmoittautuminen 18.9.2017 mennessä osoitteessa
www.seurakuntaopisto.fi/agricola.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoherran
päätösesitys

Sivu 5

·

Lapsityön vastuuryhmään on saatu täydennystä: Sanna Siirilä-Reinikainen Vuorelasta.

·

Tuloslaskelman toteutuma 1.1.-31.7.2017 tiliryhmittäinen vertailtuna edellisvuoden vastaavaan aikaan ja talousarvioon on liitteenä 1. Tulos oli heinäkuun lopussa 122.018 euroa ylijäämäinen, joka on noin 74.000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Vuoden
2017 rahoitustuotot tulevat sijoitusrahastojen myyntivoittojen vuoksi olemaan edellisvuotta ja
talousarviota selvästi paremmat. Kirkollisverotulot olivat tammi-heinäkuulta 4,7 % edellisvuoden vastaavaa aikaa pienemmät. Henkilöstökulut ovat alentuneet edellisvuodesta 5,2 %.

·

Seurakunnan jäsenmäärä 31.7.2017 oli 17.026 henkilöä, jossa on vähennystä vuoden alusta
100 jäsentä.
Vähennys aiheutui pääosin muuttotappiosta, joka oli tammi-heinäkuussa 92
(35) henkilöä. Kastettuja oli 103 (106) ja kuolleita 77 (75). Kirkkoon liittyneitä oli 34 (43) ja
eronneita 69 (65). Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut tammi-heinäkuussa.

·

Talousjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset:
23 20.7.2017 Asuinhuoneistojen vuokraaminen
24 1.8.2017
Siivoojan sijaisen palkkaaminen
25 3.8.2017
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika / Mia Heikkinen
26 15.8.2017 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
27 25.8.2017 Emännän sijaisen palkkaaminen
28 28.8.2017 Opintovapaan myöntäminen / Heini Haapalainen
29 31.8.2017 Asuinhuoneiston vuokraaminen

·

Kirkkoherran tekemät viranhaltijapäätökset:
23 28.7.2017 Nuorisotyön retkien ja leirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat syksy 2017
24 1.8.2017
Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajan sijaiseksi ottaminen
(M.Hoffrén khran sij).
25 1.8.2017
Muutos lastenohjaajien työaikaan 1.8.-31.12.2017 (M.Hoffrén khran sij)
26 28.8.2017 Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajan sijaiseksi ottaminen/Anu
Kaipainen.
27 4.9.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen virkatodistusmaksusta (ei julkinen)
28 4.9.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoululeirimaksusta (ei julkinen)
29 4.9.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen isosleirimaksusta (ei julkinen)
30 4.9.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen perheleirimaksusta (ei julkinen)
31 4.9.2017
Maksuvapautuksen myöntäminen perheleirimaksusta (ei julkinen)
32 4.9.2017
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika / Anu Kaipainen
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi keskusteltiin henkilöstöasioista, Kirkkohallitukselle annetusta palautteesta hallintoa koskevaan kyselyyn sekä perjantaimessusta.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

84 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

