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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.6.–6.7.2015 viraston
aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.5.–6.7.2015.

toimistosihteeri

PÖYTÄKIRJA

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Nro

Sivu

5 / 2015

Kokousaika

3.6.2015 klo 18.00 – 19.15

Kokouspaikka

Seurakuntatalon kokoushuone

Läsnä olleet jäsenet ja
varajäsenet

Varsinaiset jäsenet
Laitanen Seppo, kirkkoherra, puh.joht.
Heikkinen Päivi
Joutsenoja Pekka
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Korhonen Leena
Markkanen Jukka
Puustinen Kyllikki
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Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet
ja läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat
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Varajäsenet
Helena Sihvonen
Katainen Lauri
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Ojala Pirjo
Ahonen Ilkka
Eskola Suvi
Kajan Ritva
Villman Kirsti

Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri
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§§ 58 - 67

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Seppo Laitanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 3.6.2015

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

Päivi Heikkinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
sihteeri

Pekka Joutsenoja

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.6.-6.7.2015.
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58 §

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 kokousaikataulusta kevätkauden 2015 osalta on päätetty 4.2.2015 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.

59 §

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 Heikkisen ja Pekka Joutsenojan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

60 §

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

DIAKONIAN VIRANHALTIJAN VALINTA
Siilinjärven seurakunnassa on ollut haettavana diakonian virka 13.5.2015 mennessä. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 18 kappaletta. Virkaa hakivat Ulla Anttonen, Auli Hokkanen, Susanna Jauru, Annu Juvonen, Saija Keränen, Marja-Leena Kivilompolo, Auli Koponen, Kirsi Launonen, Helena Mattinen, Anne-Mari Mertanen, Antti Miettinen, Jouko Ortju, Kaisa Pajarinen,
Minna Puustinen, Outi Reuter, Tiina Ruotsalainen, Minna Sahlberg ja Minna Toivanen. Yhdistelmä hakijoiden koulutuksesta ja ansioista on liitteenä 1.
Kirkkoherra ja johtava diakonian viranhaltija käsittelivät hakemukset 15.5.2015 ja päättivät kutsua
viranhakuhaastatteluun seitsemän hakijoista. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 22.4.2015
haastatteluryhmään Pekka Joutsenojan, Ritva Venäläisen, Liisa Väätäisen, Liisa Tiilikaisen, Urpo
Reposen ja Seppo Laitasen. Haastatteluryhmän valintaehdotus tuodaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Kirkkoneuvoston valitsema ryhmä haastatteli 29.5. ja 1.6.2015 diakonian viran hakijoista seitsemän koulutuksen, kokemuksen ja muiden ansioidensa perusteella ansiokkaimmiksi arvioitua, Auli
Hokkasen, Mari Mertasen, Kirsi Launosen, Minna Puustisen, Annu Juvosen, Helena Mattisen ja
Susanna Jaurun. Haastattelutyöryhmän kokemus haastatteluista oli, että haastateltujen hakijoiden taso oli erinomainen ja monella heistä olisi hyvät edellytykset viran hoitamiseen.
Hakijoiden koulutuksen, ansioiden ja haastattelusta saadun myönteisen vaikutelman perusteella
haastatteluryhmä piti yksimielisesti virkaan sopivimpana sosionomi(AMK)-diakoni Auli Hokkasta.
Hänellä on diakoniatiimin kokemusta hyvin täydentävä uudempi alan koulutus, aluepainotteiselle
työntekijälle hyödyllinen monipuolinen kokemus seurakuntatyön eri osa-alueilta ja mielenterveystyöhön liittyen kokemusta kriisi- ja tukihenkilötoiminnasta sekä virassa hyödyllistä moniosaamista.
Varasijalle hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalta työryhmän ehdotus on sosionomi(AMK)diakoni Susanna Jauru. Häneltä puuttuu varsinaisen diakoniatyön kokemus, mutta hän on toiminut pitkään työnkuvaltaan sitä lähellä olevissa tehtävissä erityisnuorisotyössä, perheohjaajan tehtävissä sekä tukihenkilö- ja kriisityössä.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti diakonian virkaan 1.9.2015 lukien sosionomi(AMK)-diakoni Auli Hokkasen ja hänen kieltäytymisensä varalle
sosionomi(AMK)-diakoni Susanna Jaurun. Virassa on neljän kuukauden koeaika ja virkaan valitun on ennen viran vastaan ottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Viran vaativuusryhmä on 502 ja peruspalkka 2.295 euroa kuukaudessa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.
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Sivu 4

VUORELAN KIRKON REMONTIN URAKOITSIJOIDEN VALINTA
Vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on varattu 800.000 euron määräraha Vuorelan srkkeskuksen alakerran tilojen saneeraukseen ja lämpötaloudellisiin korjauksiin sekä tilamuutoksiin
kalustehankintoineen. Kirkkovaltuusto on 25.3.2015 hyväksynyt Vuorelan seurakuntakeskuksen
rakennuspiirustukset 10.3.2015 päivättyjen, Arkkitehti- ja rakennesuunnittelutoimisto Sormunen
& Timonen Oy:n laatimien pääpiirustusten mukaisesti. Laadittujen suunnitelmien perusteella
hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio (sis. alv) on 2.280.000 €, josta rakennusteknisten ja
LVIAS-töiden osuus on 2.007.000 €.
Kyseessä on hankintalain 15 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta ja siitä on
julkaistu hankintailmoitus HILMA-portaalissa 25.3.2015. Rakennusurakoissa kansallinen kynnysarvo on 150.000 euroa (alv 0). Hankintailmoituksen mukaan tarjouskilpailu järjestetään avoimena
menettelynä, johon kelpoisuusehdot täyttävien urakoitsijoiden on ollut mahdollisuus ilmoittautua.
Rakennuttajakonsultti Innoriihi Oy on 27.4.2015 päivätyillä tarjouspyynnöllä pyytänyt rakennus-,
LVIA- ja sähköurakoista tarjoukset 25.5.2015 klo 14 mennessä tarjouskilpailuun ilmoittautuneilta
urakoitsijoilta. Rakennusurakasta tarjous on pyydetty seuraavilta urakoitsijoilta: Remonttimestarit Jokiväri Oy, Rakennusliike Lyytinen&Pojat Oy, Kuopion Monirakennus Oy, Rakennuskartio Oy,
Juhin Rakennus Oy, Rakennusliike Kuoma Oy, Lujatalo Oy, Lapra Oy, Koti Rakentajat Tirkkonen
Oy, Pyhäsalmen Rakennus Oy ja Rakennustyö Salminen Oy. LVIA-urakasta on pyydetty tarjous seuraavilta urakoitsijoilta: Kuopion Putkiapu Oy, Kuopion Lämpölaite Oy, LVI-Tahko Oy, Ilmapörssi Oy, Caverion Suomi Oy, Are Oy ja Kuopion Talotekniikka Oy. Sähköurakasta on pyydetty tarjous seuraavilta urakoitsijoilta: TS Sähkötekniikka Oy, Caverion Suomi Oy, Hannu Rasi
100 Sähkö, Are Oy, Kuopion Talotekniikka Oy, JRV-Sähkö Oy, Sähköfinne Oy, Kolmen Sähkö
Oy ja Juptek Oy.
Tarjouspyynnön mukaan hanke toteutetaan jaettuna urakkana, jossa rakennusurakoitsija toimii
pääurakoitsijana ja LVIA- ja sähköurakat alistettuina sivu-urakoina. Pääurakoitsijalla on ollut
mahdollisuus tarjota myös kokonaisurakkaa, johon sisältyvät kaikki suunnitelmissa esitetyt rakennustyöt LVIAS-töineen. Urakka-ajaksi on määritelty 1.7.2015-31.1.2016. Välitavoitteena on, että
1-kerroksen käyttöönotto on 30.11.2015.
Rakennustoimikunta on 26.5.2015 avannut määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kuusi rakennusurakoitsijaa, seitsemän LVIA-urakoitsijaa ja
seitsemän sähköurakoitsijaa.
Yhteenveto tarjouksista:
Kokonaisurakka:
- Rakennuskartio Oy
- Rakennustyö Salminen Oy

2.124.120,00
2.390.713,50

Rakennusurakka:
- Rakennusliike Kuoma Oy
- Lapra Oy
- Rakennustyö Salminen Oy
- Lujatalo Oy
- Juhin Rakennus Oy

1.428.480,00
1.461.639,00
1.582.791,50
1.660.050,00
1.660.360,00

LVIA-urakka:
-

Kuopion Lämpölaite Oy
Kuopion Talotekniikka Oy
LVI-Tahko Oy
Kuopion Putkiapu Oy
Ilmapörssi Oy
Caverion Suomi Oy
Are Oy

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

343.343,60
362,700,00
365.800,00
387.451,64
388.988,00
389.360,00
448.880,00
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Sähköurakka:
- Kolmen Sähkö Oy
- TS Sähkötekniikka Oy
- Juptek Oy
- 100 Sähkö
- Sähköfinne Oy
- Kuopion Talotekniikka Oy
- Are Oy

Sivu 5

294.872,00
299.716,68
304.864,00
308.760,00
334.552,00
337.280,00
346.580,00

Tarjousten perusteella seurakunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin urakkamuoto on jaettu
urakka, jossa pääurakoitsijaksi valitaan Rakennusliike Kuoma Oy, LVIA-urakoitsijaksi Kuopion
Lämpölaite Oy ja sähköurakoitsijaksi Kolmen Sähkö Oy. Urakoiden kokonaishinnaksi muodostuu
2.066.695,60 euroa, joka ylittää kustannusarvion noin 3 %:lla.
Edullisimman tarjouksen jättäneiden kesken käydään 1.6.2015 urakkaneuvottelu, jossa selvitetään, ovatko urakoitsijat käsittäneet tarjouspyynnön ja tarjousasiakirjat oikein ja ovatko urakoitsijat
todenneet laskennan aikana suunnitelmissa joitain epäselvyyksiä, joita tulee tarkentaa. Lisäksi
varmistetaan urakoitsijoiden kyky suoriutua urakasta tarjouspyynnön mukaisessa ajassa ja pyydetään mahdolliset lisäselvitykset.
Rakennustoimikunta ehdottaa, että Vuorelan kirkon remontin pääurakoitsijaksi valittaisiin Rakennusliike Kuoma Oy 1.428.480 euron urakkahinnalla, LVIA-urakoitsijaksi Kuopion Lämpölaite Oy
343.343,60 euron urakkahinnalla ja sähköurakoitsijaksi Kolmen Sähkö Oy 294.872 euron urakkahinnalla.
Hankintaa varten on tarve varata vuoden 2015 talousarvion investointiosaan 1.000.000 euron
lisämääräraha. Vuodelle 2016 kustannuksista ajoittuu noin 450.000 euroa.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Vuorelan kirkon remontin pääurakoitsijaksi valittaisiin Rakennusliike Kuoma Oy 1.428.480 euron urakkahinnalla, LVIA-urakoitsijaksi Kuopion Lämpölaite Oy 343.343,60 euron urakkahinnalla ja sähköurakoitsijaksi Kolmen Sähkö Oy 294.872
euron urakkahinnalla.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Urakkasopimusten allekirjoittajiksi seurakunnan puolesta päätettiin esittää Pekka Joutsenojaa ja kirkkoherra Seppo Laitasta.

Lisätiedot

Innoriihi Oy/Eija Riihimäki puh. 040-1878767 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.
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63 §

Sivu 6

KIRKON KALUSTEHANKINTOJEN HYVÄKSYMINEN
Vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on varattu 30.000 euron määräraha uuden alttaripöydän, apupöydän ja lukupulpetin hankintaan kirkkoon. Hankesuunnittelua laajennettiin myöhemmin siten, että se käsitti myös kastepöydän, saarnastuolin kirjatelineen, sakastin kalustemuutoksen ja katafalkin. Arkkitehtitoimisto Siilin RA-toimisto Oy:n laatimat suunnitelmat on käsitelty kirkkoneuvostossa 4.2.2015. Museovirasto on lausunnossaan 18.3.2015 puoltanut suunnitelmien
toteuttamista. Vaiheessa 1 hankittiin Puusepänliike Heikkinen Oy:ltä keskeiset kalusteet eli alttaripöytä, apupöytä (kredenssipöytä, joka sisältää antependium-säilytyskalusteen) ja saarnastuolin kirjateline. Muut kalustehankinnat on jätetty myöhäisempään vaiheeseen, koska niihin tarvitaan lisämäärärahaa.
Vaiheen 2 kalustehankinnoista eli lukupulpetin, kastepöydän ja sakastin kalusteiden valmistuksesta on pyydetty tarjoukset 22.5.2015 mennessä Kuopion Woodilta, Puusepänliike Heikkinen
Oy:ltä ja Kalusteveistämä A. Kolarilta. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti vain Puusepänliike
Heikkinen Oy. Tarjoushinta on 20.460 € (sis. alv) sisältäen tuotteet toimitettuna ja asennettuna
kirkkoon 30.9.2015 mennessä. Tarjouksessa on ehdotettu, muutamia rakenteellisia muutoksia
arkkitehtitoimisto Siilin RA-toimisto Oy:n tekemiin piirustuksiin kastepöydän ja sakastin kaappien
osalta. Suunnittelija puoltaa muutosten tekemistä. Kastepöydän kansi, joka on samaa materiaalia kuin alttaripöydän kansi, on tilattu erikseen Kaavin Kivi Oy:ltä.
Hankinta-arvo jää alle hankintalain 15 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, joka on tavaroiden
ja palvelusten hankinnassa ilman arvonlisäveroa 30.000 euroa, joten hankinnassa voidaan noudattaa seurakunnan omia hankintaohjeita. Hankinta on kilpailutettu kirkkoneuvoston hyväksymien hankintaohjeiden mukaisesti.
Ottaen huomioon aiemmat hankinnat ja kalusteiden suunnittelukustannukset ja rakennuttajapalvelut, hankintaa varten tarvitaan 18.000 euron lisämääräraha.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää tilata kirkon lukupulpetin, kastepöydän ja sakastin kalusteet Puusepänliike Heikkinen Oy:ltä tarjouksen mukaisesti 20.460 euron kokonaishinnalla edellyttäen, että kirkkovaltuusto myöntää hankkeeseen lisämäärärahan muutostalousarviossa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 7

MUUTOSTALOUSARVION 2015 HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuusto on 26.11.2014 vahvistanut seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille
2015-2017 sekä talousarvion 2015. Alkuvuoden aikana on käynyt selväksi, että erityisesti talousarvion investointiosaan on varattava lisämäärärahoja, mikäli suunniteltuja hankkeita aiotaan viedä
eteenpäin. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan talousarvion muutoksesta
päättää sen hyväksynyt viranomainen. Kirkkovaltuuston 9.12.2010 vahvistaman seurakunnan
taloussäännön 5 §:n mukaan määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana.
Liitteenä 2 on ehdotus muutostalousarvioksi vuodelle 2015. Keskeisin lisämäärärahaa edellyttävä hanke on Vuorelan kirkon saneeraus, joka on alkuperäistä suunnitelmaa laajempi. Hankkeen osalta lisämäärärahan tarve vuodelle 2015 on 1.000.000 euroa alkuperäisen 800.000 euron
varauksen lisäksi. Hanke edellyttää määrärahavarauksia vielä vuoden 2016 talousarvion investointiosaan. Toinen lisämäärärahaa edellyttävä hanke on kirkon kalustehankinnat, jossa lisämäärärahan tarve on 18.000 euroa. Alun perin varauduttiin vain alttaripöydän, kredenssipöydän ja
lukupulpetin hankintaan. Samassa yhteydessä on katsottu aiheelliseksi uusia myös kastepöytä,
saarnastuolin kirjateline ja sakastin kalusteet. Investointipuolella määrärahoja voidaan alentaa
kirkon peltikaton maalauksen osalta 43.000 eurolla ja seurakuntatalon ulkoseinien huoltomaalauksen osalta 17.000 eurolla. Investointiosassa kulujen nettomuutostarve on 958.000 euroa.
Talousarvion tuloslaskelmaosassa on tarve tarkistaa kirkollisverotulokertymäarviota alkuvuoden
toteutuman perusteella alaspäin 50.000 eurolla. Toisaalta rahoitustuottoja on kertymässä 30.000
arvioitua enemmän.
Käyttötalousosassa muutostarpeet ovat vähäisiä, mutta muutostalousarviossa on esitetty mm.
henkilöstöhallinnon tehtäväalueelle harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa varten tehdyn
henkilöstökuluvarauksen purkamista tehtäväalueille. Käyttötalousosan muutoksilla ei ole vaikutuksia vahvistettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin.
Talousarviomuutosten jälkeen tilikauden arvioitu tulos heikkenisi 5.350 eurolla ollen 233.900 euroa alijäämäinen. Rahoituslaskelman mukaan rahavarat vähenisivät vuoden 2015 aikana
1.904.400 eurolla varsinaisessa talousarviossa vahvistetun 941.050 euron sijasta.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan muutostalousarvion 2015 hyväksymistä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

Kokouspvm

Kirkkoneuvosto

3.6.2015
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Sivu 8

SEURAKUNNAN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2016-2020
Siilinjärven seurakunnan strategia-asiakirjan työstäminen pantiin alulle keväällä 2013. Sen työstäminen keskeytyi suurelta osin seurakunnan juhla-aikojen sekä seurakuntavaalien vuoksi, minkä
jälkeen työtä on jatkettu tehtäväalueilla ja työntekijöiden ja luottamushenkilöiden seminaareissa
ja työryhmissä. Uusien luottamuselinten aloitettua toimintansa vuoden 2015 alusta järjestettiin
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen valtuustoseminaari. Strategiaa on työstetty myös
työalatiimien parissa tehtäväaluekohtaisesti.
Kirkon yhteinen strategia-asiakirja Kohtaamisen kirkko hyväksyttiin vuonna 2014. Siinä kehotetaan seurakuntia aloittamaan asiakirjan paikallinen työstäminen viimeistään alkuvuodesta 2015.
Kohtaamisen kirkkoon sisältyvä linjaukset on otettu huomioon seurakunnan strategia-asiakirjan
valmistelussa. Jo lähtökohdiltaankin näiden kahden asiakirjan ajatukset ovat lähellä toisiaan vaikkakin jälkimmäisessä on seurakunnan erityispiirteistä johtuvia omia painotuksia.
Nyt käsittelyssä olevan toimintalinjaukset tarkoitus ei ole olla yksityiskohtainen toimintaohje, vaan
koota yhteen niitä asioita, jotka strategiaa koskevassa keskusteluissa ja työstämisessä on eri
tahoilta noussut esille. Toiminnaksi strategia jalkautuu tehtäväaluekohtaisissa talous- ja toimintasuunnitelmissa. Strategian toteutumista arvioidaan ja strategiaan tehdään tarvittaessa muutoksiakin vuosittain laadittaessa kertomusta edellisen vuoden toiminnan ja talouden osalta.
Pitkän aikavälin strateginen toimintalinjaus on asiakirja, jonka hyväksyminen kuuluu kirkkovaltuustolle. Sen pohjalta ohjataan taloudellisia ja toiminnallisia resursseja yhteisesti päätetyllä tavalla.
Seurakunnan toimintalinjaus vuosille 2016-2020 on liitteenä 3.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan toimintalinjauksen vuosille 2016-2020 hyväksymistä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

Kokouspvm

Kirkkoneuvosto

3.6.2015
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Sivu 9

ILMOITUSASIAT
Savon koulutuskuntayhtymä on 4.5.2015 päivätyllä kirjeellä irtisanonut seurakunnan ja koulutuskuntayhtymän välisen metsänhoitosopimuksen 1.1.2016 lukien.
Lasse Wagnerin kuolinpesä on 9.4.2015 myynyt seurakunnalta Hietaranta –tilasta 1:59 vuokraamansa asuntotontin vuokraoikeuden ja tontilla olevat rakennukset Niina Suopankille ja VeliPekka Pekkariselle. Vuokrasopimus on 26.5.2015 siirretty ostajien nimiin.
Talousjohtaja on vuosilomalla 15.6.-19.7.2015 ja kirkkoherra 20.7.-23.8.2015.
Talousjohtajan ajalla 12.5.-27.5.2015 tekemät viranhaltijapäätökset:
26 12.5.2015 Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan ajan vahvistaminen
Kirkkoherran ajalla 12.5.-27.5.2015 tekemät viranhaltijapäätökset:
24 12.5.2015 Määräaikaisen työsuhteen jatkaminen / Anu Oikarinen
25 12.5.2015 Sopimus määräaikaisesta osa-aikatyöstä.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

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

67 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

