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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.2.–27.3.2017 viraston
aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.2.–
27.3.2017.

toimistosihteeri

PÖYTÄKIRJA

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Nro

Sivu

2 / 2017

Kokousaika

22.2.2017 klo 18.00 – 19.25

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.

§§ 15 - 25

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Seppo Laitanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 22.2.2017

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

Kyllikki Puustinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
sihteeri

Ritva Venäläinen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 23.2.-27.3.2017.
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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.

16 §

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 Kyllikki
Puustinen ja Ritva Venäläinen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kyllikki Puustisen ja Ritva Venäläisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 §

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

LAUSUNTO KIRKKOHALLITUKSELLE SEURAKUNTAVAALIEN VAALISÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISESTA
Kirkkohallituksessa on valmisteltu luonnos kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle seurakuntavaalien vaalisäännösten tarkistamiseksi. Kirkkohallitus on pyytänyt 9.2.2017 sattumanvaraisesti jäsenmäärän perusteella valituilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä lausuntoa esitysluonnoksesta 10.3.2017 mennessä.
Valmistellussa esitysluonnoksessa seurakuntavaalien vaalipäivää ehdotetaan siirrettäväksi viikkoa myöhemmäksi, jolloin seurakuntavaalit aloitettaisiin vaalivuonna marraskuun kolmantena
sunnuntaina. Ennakkoäänestyksen aloittamista ehdotetaan vastaavalla tavalla siirrettäväksi viikkoa myöhäisemmäksi. Heräte tähän muutokseen on tullut hiippakuntavaltuustoaloitteiden pohjalta. Isänpäivän merkitys perhejuhlana on muuttunut siihen suuntaan, että perheet ja suvut ventistä useammin viettävät isänpäivää yhdessä. Tämä koskee sekä äänestäjiä että vaalitoimitsijoita.
Perheiden yhteiset juhlahetket ovat arvokkaita yhteiskunnan muuttuessa sellaiseksi, jossa arki ja
pyhä erottuvat toisistaan entistä heikommin. Seurakunnissa on ollut vaikea löytää isänpäivänä
riittävä määrä vaalitoimitsijoita. Päällekkäisyys haittaa myös monien seurakuntalaisten osallistumista äänestykseen, koska vaalipäivänä ollaan perheiden ja sukujen kanssa koolla ja mahdollisesti myös eri paikkakunnalla kuin missä äänestyspaikka sijaitsee.
Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka rajoittaisi seurakuntavaalien ehdokkaaksi asettuvan henkilön tai hänen läheisensä osallistumisen vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi.
Kirkon vaalijärjestykseen ehdotetaan vastaavasti lisättäväksi säännös, joka rajoittaisi seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvan henkilön tai hänen läheisensä osallistumisen vaalitoimitsijaksi
tai –avustajaksi.
Kirkkolakiin ehdotetaan lisäksi uutta säännöstä, jonka mukaan äänioikeutettu ei voisi vaatia oikaisua äänioikeutettujen luettelossa olevaan äänioikeutta tai äänestysaluetta koskevaan tietoonsa, jos muuttoilmoitus saapuu maistraatille myöhemmin kuin äänioikeuden määräytymistä
koskevana ajankohtana. Vaalimenettelyä koskeviin säännöksiin ehdotetaan myös joitakin tarkennuksia vuoden 2014 seurakuntavaaleissa saatujen kokemusten pohjalta.
Kirkollisessa lainsäädännössä ei ole rajoitettu seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvan henkilön tai hänen läheisensä osallistumista vaalilautakunnan jäseneksi. Ehdokkaana oleva henkilö
ei nykysääntelyn mukaan saa kuitenkaan avustaa äänestäjää äänestämistilanteessa. Vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevan sääntelyn arviointi on osoittautunut tarpeelliseksi vuoden 2014
seurakuntavaalien jälkeen, koska edellisissä vaaleissa ilmeni erilaisia tulkintoja vaaliviranomaisten esteellisyydestä. Kirkkohallitukseen on aiempien vaalien yhteydessä tullut palautetta siitä, että
vaalitoimitsijana on kotiäänestyksessä saattanut toimia vaalissa ehdokkaana ollut henkilö tai hänen läheisensä, jolloin äänestäjä on voinut kokea painetta äänestää vaaleissa kyseistä vaalitoimitsijana toiminutta henkilöä tai hänen läheistään.
Myös vaalilain vaaliviranomaisia koskeviin esteellisyyssäännöksiin tehtiin tarkennuksia ja nämä
muutokset tulivat voimaan 1.6.2016. Koska kirkollisissa vaaleissa esteellisyyskysymyksiin suhtaudutaan samalla tavalla kuin yleisissä vaaleissa, tulisi kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnan
jäsenen esteellisyyttä arvioida lähtökohtaisesti samalla tavoin kuin yleisten vaalien vaaliviranomaisten esteellisyyttä.
Käsiteltävänä on lisäksi ollut edustaja-aloite paikallisen päätösvallan lisäämiseksi ennakkoäänestyksessä. Ennakkoäänestyksen järjestämisen käytännön toimenpiteet tulisi aloitteen mukaan jättää seurakunnassa paikallisesti päätettäväksi. Yleisvaliokunnan mietinnössä 4/2016 pidetään tarpeellisena harkita, että seurakunta voisi päättää nykyistä vapaammin pääasiallisen ennakkoäänestyspaikkansa. Nykyisen säännöksen mukaan ennakkoäänestys on järjestettävä kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistossa koko pakollisen ennakkoäänestysajan. Pakollisia ennakkoäänestyspäiviä voisi mietinnön mukaan myös harkita siirrettäväksi päivällä eteenpäin tiistaista
lauantaihin, jolloin saataisiin mukaan yksi viikonvaihteen päivä. Mietinnössä todetaan, että ennakkoäänestyspäivät ja vähimmäiskellonajat tulee kuitenkin olla kaikissa seurakunnissa yhtenäisiä yhteisen vaalitiedottamisen ja sekaannusten välttämisten vuoksi.
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Kirkkohallitus ei ole ottamassa aloitetta mukaan muutosesitykseensä. Ensinnäkin ennakkoäänestyksen ajankohdan siirtämisellä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen. Ennakkoäänestyspaikat eivät voi puolestaan olla täysin vaalilautakunnan määräysvallassa.
Ennakkoäänestyksessä on kyse valtakunnallisesta mahdollisuudesta äänestää, joten on tärkeää,
että paikkakunnalla vierailevakin tietää, mistä ennakkoäänestyspaikka löytyy. Nykysääntelyn mukaan vaalilautakunta voi päättää ennakkoäänestyksen järjestämisestä myös muissa paikoissa
kuin kirkkoherranvirastoissa tai seurakunnan toimistoissa vaalilautakunnan määrääminä aikoina.
Kirkkohallituksen esityksen tavoitteena on selkeyttää ja sujuvoittaa seurakuntavaalien vaalimenettelyä. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää esteellisyystilanteiden arvioimista vaaliviranomaisessa
sekä turvata vaalimenettelyn puolueettomuutta. Samalla turvataan äänestäjien luottamusta vaaliviranomaisia ja vaalijärjestelmää kohtaan. Sähköistä äänioikeusrekisteriä koskeva valmistelu
tehdään erikseen.
Lausunto kirkkohallitukselle annetaan sähköisellä Webropol-lomakkeella. Vastaajatietojen lisäksi
pyydetään vastausta seuraaviin kysymyksiin:
- onko ehdotettu vaalipäivän siirto onnistunut?
- onko ratkaisu vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuteen ehdotetuista tiukennuksista hyväksyttävä?
- muita huomioita ja kommentteja?
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan seurakuntavaalien vaalisäännösten tarkistamisesta Kirkkohallitukselle seuraavaa:
- Vaalipäivän siirto on perusteltu lausuntopyyntöasiakirjassa esitetyillä perusteilla. Isänpäivän
merkitys on edelleen kasvanut ja seurakuntavaalien toimittaminen isänpäivänä laskee äänestysaktiivisuutta jopa merkittävässä määrin. Marraskuun kolmas sunnuntai on isänpäivää sopivampi ajankohta seurakuntavaaleille.
- Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuden ehdotettu tiukennus
esityksen mukaisesti on perusteltua ja selkeyttää henkilöiden nimeämistä kyseisiin tehtäviin.
- Ennakkoäänestysaika voidaan säilyttää nykyisten säännösten mukaisena. Ennakkoäänestyspaikkojen määrittelyyn nykyiset säännökset antavat seurakunnalle riittävästi paikallista päätösvaltaa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että lauantain ottaminen ennakkovaalipäiväksi on perusteltua.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SUNTION VIRKOJEN TÄYTTÄMINEN
Seurakunnassa eläköitymisten vuoksi avoimeksi tulleet kaksi suntion virkaa ovat olleet haettavana 14.2.2017 klo 16 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Kotimaa-lehdessä to 2.2.2017 ja sen
lisäksi seurakunnan kotisivuilla, Oikotie.fi-palvelussa ja TE-palvelujen avoimissa työpaikoissa
ajalla 27.1.-14.2.2017 klo 16. Viroista toinen voidaan täyttää heti ja toinen 1.6.2017 lukien. Virkaan valittujen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virkaan valituille asetetaan kuuden kuukauden koeaika.
Määräaikaan mennessä virkoja ovat hakeneet Martti Asikainen, Paavo Frilander, Konsta Haapamäki, Juha Hellstén, Johannes Holma, Juha Huttunen, Sonja Hynynen, Johanna Hämäläinen,
Juhani Ihalainen, Harri Kallioniemi, Marko Karhu, Tommi Laitanen, Juha-Pekka Lappalainen,
Juha Makkonen, Markku Mäenpää, Antti Parkkila, Jukka Pulkkinen, Jukka Puusti, Arto Rautiainen, Esa Reinikainen, Markus Rikkonen, Jorma Rissanen, Yrjö Saarelainen, Ari Solanummi,
Liisa-Sisko Toivanen, Osku Vesala, Jari Väkeväinen ja Sauli Väänänen. Tiivistelmä hakijoiden
koulutuksesta ja työkokemuksesta on esityslistan liitteenä 1.
Suntion virkojen tehtäväkuvauksissa on virkojen kelpoisuusehdoksi määritelty suntion ammattitutkinto tai muu tehtäviin soveltuva koulutus ja käytännön työkokemus vastaavista tehtävistä. Valittavalta viranhaltijalta odotetaan kirkon toiminnan, perinteiden ja kirkollisten toimitusten tuntemusta, asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja turvallisuustaitoja, tietojenkäsittelytaitoja sekä ammattitaitoa
laitteiden ja kalusteiden korjaustehtäviin. Virkaan valittavalla tulee olla mahdollisuus käyttää virkamatkoihin omaa autoa. Traktorin ym. työkoneiden käyttö- ja huoltotaidot lasketaan eduksi.
Suntion viranhaltijan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen.
Suntion virat on tehtäväkuvauksen perusteella sijoitettu vaativuusryhmään 402 ja viranhaltijan
peruspalkka on 1.942,15 €/kk. Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa työkokemuksen
perusteella enintään 15 % peruspalkasta.
Kirkkoneuvoston valitsema haastatteluryhmä on haastatellut hakijoista Johannes Holman Posiolta, Juha Huttusen Joroisista, Markku Mäenpään Ähtäristä, Antti Parkkilan Toholammilta, Jukka
Puustin Ylivieskasta ja Ari Solanummin Lappeenrannasta. Haastatteluun kutsuttu Markus Rikkonen ei pystynyt tulemaan haastatteluun. Kaikki haastatellut hakijat täyttävät koulutuksen ja työkokemuksen puolesta suntion viran kelpoisuusehdot. Koulutuksesta, työkokemuksesta ja haastattelusta muodostetun kokonaiskäsityksen perusteella työryhmä esittää yksimielisesti, että suntion virkoihin valittaisiin 1.4.2017 lukien Markku Mäenpää ja 1.6.2017 lukien Jukka Puusti sekä
varasijalle Juha Huttunen. Heitä pidettiin haastattelun perusteella henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja taidoiltaan suntion viran tehtäväkuvauksen mukaisiin tehtäviin parhaiten soveltuvina.
Markku Mäenpää ja Jukka Puusti ovat tehtävään erittäin motivoituneita ja täydentävät ominaisuuksiltaan ja taidoiltaan parhaiten seurakunnan kiinteistötiimiä.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee suntion virkoihin 1.4.2017 lukien Markku Mäenpään ja 1.6.2017 lukien
Jukka Puustin sekä varalle Juha Huttusen. Valittujen on ennen viran vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kk viran vastaanottamista. Virkojen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan, peruspalkka on 1.942,15 e/kk.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.
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SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta
sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa.
Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien
hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin
kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Siilinjärven seurakunnan voimassa oleva taloussääntö on vahvistettu kirkkovaltuustossa
9.12.2010.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit
erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty
kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset.
Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Taloussääntöluonnoksen on käsitellyt laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirkon laintarkastustoimikunta.
Uudessa sääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista on poistettu maininta seurakunnan rahan lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma
sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.
Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Rahaston erityiskatteisuudella seurakuntatalouksissa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman varoilla on sääntöjen mukainen käyttörajoitus. Rahaston pääomaa vastaavat rahavarat voivat olla taseessa joko toimeksiantojen varoissa tai seurakuntatalouden muissa varoissa luonteensa mukaisilla tasetileillä. Rahaston pääomia vastaava muu omaisuus, esimerkiksi metsätilat, asunto-osakkeet ja muut arvopaperit, merkitään taseessa toimeksiantojen varoihin luonteensa mukaisille tileille.
Joidenkin pykälien jälkeen on kursiivilla merkitty lakiviittauksia, täsmennyksiä ja esimerkkejä seurakuntatalouden tueksi ja mallin tulkitsemiseksi. Seurakunnan on laadittava mallin perusteella
oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa ja esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Liitteenä 2 on mallisäännön pohjalta valmisteltu ehdotus seurakunnan taloussäännöksi.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan taloussäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

22.2.2017

21 §

Sivu 7

TALOUSTOIMISTON TOIMISTOSIHTEEREIDEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN
Taloustoimistossa on kaksi toimistosihteerin virkaa, joista kummastakin viranhaltijat ovat siirtyneet eläkkeelle. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti toinen viroista on jätetty täyttämättä Kirkon
Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen perusteella ja toiseen tehtävään on palkattu työsopimussuhteinen toimistosihteeri. Henkilöstösuunnitelmaan on kirjattu, että vapautuneet virat lakkautettaisiin.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa taloustoimistosta kaksi toimistosihteerin virkaa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.

22 §

SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN
Lähetyssihteeri Jenni Shakya hakee 28.1.2017 päivätyllä hakemuksellaan sivutoimilupaa ajoittaisiin tanssinohjauksiin Siilinjärvellä ja muilla paikkakunnilla. Tanssinohjaus koskee gospel-musiikkiperusteista tanssia kuten Gospel-lattarit™. Ohjaukset ovat kertaluonteisia tunteja tai päivän tai
viikonlopun kestäviä kursseja, joista ohjaajalle maksetaan palkkio. Ne tapahtuvat viranhaltijan
vapaa-aikana eikä niihin käytetä työaikaa.
Kirkkolain 6. luvun 30 §:n mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa,
joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja
myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muuten rajoitettuna. Sivutoimena
ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana vahingoittaa työnantajaa.
Siilinjärven seurakunnassa viranhaltijoille on myönnetty sivutoimilupia esimerkiksi musiikin ja
viestinnän opetustehtäviin sekä työnohjaukseen ja konsultointiin.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto myöntää lähetyssihteeri Jenni Shakyalle sivutoimiluvan tanssinohjaukseen. Ohjauksen tulee tapahtua viranhaltijan vapaa-ajalla.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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23 §

Sivu 8

HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2018-2025 VALMISTELU
Seurakunnan toiminta-ja taloussuunnitelmaan sisältyy henkilöstöstrategian laatiminen vuosiksi
2018-2025. Seurakunnan voimassa oleva henkilöstösuunnitelma ulottuu vuoteen 2020. Siihen
sisältyvät tavoitteet ovat kuitenkin toteutuneet. Seurakunnan taloustilanteen heikkeneminen ja lähivuosina tiedossa olevat eläköitymiset puolustavat uuden suunnitelman laatimista nykytilanteen
pohjalta.
Seurakunnassa on jo muutaman vuoden ajan ollut käytössä tiimipohjainen toimintamalli ja lähiesimiesjärjestelmä. Johtavista viranhaltijoista ja tehtäväalueiden lähiesimiehistä koostuva esimiestiimi soveltuu toiminnan yleisten asioiden käsittelyn lisäksi hyvin koko seurakunnan henkilöstöä koskevien asioiden valmisteluun. Esimiestiimiin kuuluu kirkkoherran ja talouspäällikön lisäksi kuusi tehtäväalueiden lähiesimiestä Henkilöstösuunnitelman valmistelussa työryhmäksi on
siksi kaavailtu esimiestiimiä täydennettynä luottamushenkilöedustuksella, esimerkiksi puheenjohtajistolla.
Henkilöstösuunnitelman aikataulu on alustavasti suunniteltu siten, että se on kirkkovaltuuston hyväksymänä käytettävissä syksyllä toiminta-ja taloussuunnitelman 2018-2020 laadinnan pohjaksi.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstösuunnitelman 2018-2025 laatimisaikataulun ja nimeää luottamushenkilöt valmistelevaan työryhmään.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelevaan työryhmään luottamushenkilöiden edustajiksi nimettiin Tapio Markkanen, Riitta Kerkola, Liisa Väätäinen ja Joonas Tolvanen.

Lisätiedot

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

24 §

ILMOITUSASIAT
Talousjohtajan ajalla 19.1.-14.2.2017 tekemät viranhaltijapäätökset:
1
20.1.2017 Asuinhuoneiston vuokraaminen
Kirkkoherran ajalla 19.1.-14.2.2017 tekemät viranhaltijapäätökset:
3
26.1.2017 Nuorisotyön leirien ja retkien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat
kevät-kesä 2017.

Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

25 §

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi seuraavin lisäyksin:
- keskusteltiin kirkkoherran vaalitavasta, valmistellaan asiaa
- tiedottajalle annetaan lupa osallistua työnohjaukseen
- Kirkkopäivät on Turussa 19.-21.5.2017, jonne on mahdollista lähteä. Ilmoittautumiset kirkkoherralle.
- Joel Luhametsin terveiset Tarton Paavalin seurakunnasta. Joel Luhamets jää eläkkeelle
19.3. ja uudeksi kirkkoherraksi on valittu Kristjan Luhamets. Lähetetään onnittelutervehdys.
- talousjohtaja ja kirkkoherra kertoivat henkilöstökuulumiset
- Heikki Kastarinen ja Leena Laurinkari voivat osallistua vuorotellen hallinnon pastoraalikoulutukseen liittyen kahteen seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

