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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 16.8.–17.9.2018 viraston
aukioloaikoina.

Olli Kortelainen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 8.8.–17.9.2018.
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Varsinaiset jäsenet
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Varajäsenet
Helena Sihvonen
Katainen Lauri
Tolvanen Joonas
Ojala Pirjo
Koivisto Markus
Eskola Suvi
Kajan Ritva
Villman Kirsti

Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri
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§§ 72 - 83

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Olli Kortelainen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 15.8.2018

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

Pekka Joutsenoja

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
sihteeri

Pekka Kiiski

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 16.8.-17.9.2018.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
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Kokouspvm

15.8.2018

72 §

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 2018 kokousten aikataulu on hyväksytty 13.6.2018 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.

73 §

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 Pekka
Joutsenoja ja Pekka Kiiski.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Joutsenojan ja Pekka Kiisken.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

74 §

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 ja liitteineen on lähetetty kokouskutsun mukana.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
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Kokouspvm

15.8.2018

75 §

Sivu 3

SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Kirkkolain 7 luvun 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta.
Tätä säännöstä täydentää kirkkojärjestyksen 7 luvun 7 §, jonka mukaan toimielimen toimituskirjan
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihteeri taikka muu ohje- tai johtosäännössä määrätty henkilö.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n perusteella kirkkoneuvoston toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja esittelijä. Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on sillä tai niillä viranhaltijoilla, joille
kirkkoneuvosto on sen erikseen kirkkolain 7 luvun 7 §:n nojalla antanut.
Kirkkoneuvosto on 13.2.2013 määrännyt, että seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherra
Seppo Laitasella ja talousjohtaja Urpo Reposella kummallakin erikseen omaan toimivaltaansa
liittyvien asiakirjojen osalta. Kirkkovaltuuston ja –neuvoston päätösten täytäntöönpanoon liittyvät
kauppakirjat, urakkasopimukset ja muut hankintasopimukset he allekirjoittavat kumpikin yhdessä,
ellei päätöksen yhteydessä ole toisin määrätty.
Seppo Laitanen on siirtynyt eläkkeelle 1.6.2018 ja uutena kirkkoherrana on 1.6.2018 aloittanut
Olli Kortelainen. Kirkkoherravaihdoksen vuoksi nimenkirjoitusoikeus on määrättävä uudelleen.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto määrää, että seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherralla ja talousjohtajalla kummallakin erikseen omaan toimivaltaansa liittyvien asiakirjojen osalta. Kirkkovaltuuston
ja –neuvoston päätösten täytäntöönpanoon liittyvät kauppakirjat, urakkasopimukset ja muut hankintasopimukset he allekirjoittavat kumpikin yhdessä, ellei päätöksen yhteydessä ole toisin määrätty.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
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Kokouspvm

15.8.2018

76 §

Sivu 4

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vuoden 2019 tuloveroprosentin
suuruus tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään 17.11.2018.
Heinäkuun loppuun mennessä seurakunnille on tilitetty kirkollisveroja 5,1 % enemmän kuin edellisvuonna. Siilinjärven seurakunnan osalta kirkollisverotulot kasvoivat vastaavana aikana 4,3 %.
Verotulot eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia, koska edellisvuonna kirkollisverotuloista kertyi
merkittävä osa vasta joulukuussa seurakuntien verotulojen jako-osuuksissa havaitun virheen oikaisun myötä. Tammi-heinäkuussa kertyneiden verotulojen perusteella vuodelle 2018 asetettu
kirkollisverotulotavoite tullee kuitenkin ylittymään lähes 200.000 eurolla ja ennakoitu alijäämä
puolittuisi.
Kuntaliiton viimeisimmän ennusteen (13.8.2018) mukaan Siilinjärven kunnallisveron tilitykset
vuonna 2018 kasvaisivat 0,8 %. Tämä ennakoisi seurakunnan kirkollisverotuloihin vähennystä
vuodelle 2018 noin 2,7 %. Kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna 2019 Siilinjärven kunnallisverotilitykset kasvavat 5,8 %. Siihen suhteutettuna seurakunnan kirkollisverotilitysten voidaan arvioida kasvavan vuonna 2019 noin 2,3 %.
Tuotto- ja kulukehitys 2017-2019
2017Tp
2018Ta
2018E
Toimintatuotot
706.648
666.000
660.000
Toimintakulut
-3.776.158 - 3.812.450 -3.780.000
Toimintakate
-3.069.510 - 3.146.450 -3.120.000
Kirkollisverotulot
3.283.353 2.980.000 3.170.000
Yhteisöverotulot
-636
Valtionrahoitus
424.973
423.200
423.200
Verotuskustannukset ja
keskusrahastomaksut
-387.468
- 400.200 -380.400
Rahoitustuotot ja –kulut
247.800
202.000
200.000
Vuosikate
453.511
43.750
272.800
Satunnaiset tuotot
13.800
Poistot
-484.216
- 485.100 -483.000
Tilikauden tulos
-30.704
- 427.550 -210.200

2019E
668.000
-3.792.000
-3.124.000
3.240.000
423.000

Muutos%
+ 1,2
+ 0,3
+ 0,1
+ 2,2
- 0,0

-382.000
160.000
317.000

+ 0,4
-20,0
+16,2

- 477.000
- 160.000

- 0,4
-23,9

Nykyisen tuloverotuloprosentin perusteella arvioitu kirkollisverotulokertymä ei riitä kattamaan talousarviovuoden kuluja vaan tilikauden tulos jää vuonna 2019 alijäämäiseksi. Tuloveroprosentissa vajaus on noin 0,10 prosenttiyksikköä eli laskennallisesti tuloveroprosentin pitäisi olla vähintään 1,35, jotta päästään nollatulokseen. Vuoden 2017 tilinpäätös oli odotettua parempi eikä
aiempien vuosien ylijäämä tarvinnut käyttää talousarvion tasapainottamiseen. Aiemmin vuodelle
2019 kaavailtua veroprosentin korottamista on vielä mahdollista lykätä. Suunnittelukaudelle
2019-2021 ennakoidut, yhteensä noin 0,6 miljoonan euron alijäämät voidaan kattaa edellisvuosien ylijäämästä, jota taseessa tulee vuoden 2018 lopussa olemaan noin 3,8 miljoonaa euroa.
Tämänhetkisillä ennusteilla viimeistään vuodelle 2022 jouduttaneen tuloveroprosenttia korottamaan, jotta vuosikate säilyisi positiivisena. Tässä yhteydessä voidaan huomioida myös mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset seurakunnan verotuloihin.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi
1,25.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

15.8.2018

77 §

Sivu 5

TALOUSARVION 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2021 LAADINTAOHJEEN
HYVÄKSYMINEN
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan kirkkojärjestyksen (KJ 15:1-4) määräyksiä sekä kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamia ohjeita.
Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt ohjeen talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseksi seurakunnissa. Kirkkoneuvosto antaa sen mukaisesti kustannuspaikoille/tulosyksiköille talousarviokehykset ja laadintaohjeet.
Esityslistan liitteenä 1 on ehdotus talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 20192021 laadintaohjeeksi sekä tehtäväaluekohtaisesti laadittu talousarviokehys vuodelle 2019. Ennusteen mukaan vuoden 2019 toimintatuotot olisivat 668.000 euroa ja toimintakulut 3.792.000
euroa, josta henkilöstökulujen osuus on 2.473.000 euroa. Kirkollisverotuloja on arvioitu kertyvän
3.240.000 euroa ja valtionrahoitusta 423.000 euroa. Verotuskuluiksi on arvioitu 57.000 euroa ja
kirkon keskusrahastomaksuiksi yhteensä 325.000 euroa. Muita rahastotuottoja on arvioitu kertyvän 160.000 euroa (netto). Vuoden 2019 poistojen määrä on 477.000 euroa.
Henkilöstökuluissa on huomioitu vuonna 2019 maksettavaksi tulevat virka- ja työehtosopimuksen
mukaiset korotukset palkkoihin. Kokonaisuutena henkilöstökulut kuitenkin hieman alenevat edellisen vuoden henkilöstömuutosten ja työnantajan eläkemaksun alenemisen myötä. Muiden toimintakulujen on arvioituva säilyvän pitkälti edellisvuosien tasolla. Vuoden 2019 inflaatioennuste
on 1,5-2 %. Kirkollisverotulotilitysten on arvioitu kasvavan 1,3 % edellisvuoden tasosta. Ennusteen pohjana on kuntaliiton ennuste kunnallisverotulojen kehityksestä Siilinjärvellä huomioiden,
että tilitettävä kirkollisvero on yleensä 3,5 %-yksikköä kunnallisveron kehitystä heikompi.
Käyttötalouden nettokustannusten alenemisesta ja verotulojen kasvusta huolimatta tulevan tilikauden kokonaistulosennuste on 160.000 euroa alijäämäinen. Myös suunnittelukauden 20202021 tulosennusteet ovat alijäämäisiä ja alijäämä kasvaa vuosittain. Vuosikate säilyy kuitenkin
suunnittelukaudella positiivisena ja riittää kattamaan suunnittelukauden investointitarpeet. Vuosina 2019-2021 tullaan käyttämään aiempien vuosien ylijäämästä yhteensä noin 600.000 euroa
vuosittaisten alijäämien kattamiseen. Aiemmin ennustettua paremman talouskehityksen ansiosta
veroprosentin korotusta on mahdollista lykätä suunnittelukauden lopulle, ellei suunnittelukaudella
talouskehitys esim. verotulojen vähenemisen seurauksena merkittävästi heikkene.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 laadintaohjeen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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78 §

Sivu 6

DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Marjo Heiskanen irtisanoutui 1.4.2018 päivätyllä ilmoituksella diakoniatyöntekijän virasta siten,
että hänen virkasuhteensa päättyi 23.4.2018. Näin ollen Siilinjärven seurakunnan yksi diakoniatyöntekijän virka on tullut avoimeksi 24.4.2018. Kirkkoneuvosto päätti palkata Kirsi Launosen hoitamaan avointa diakonian virkaa 24.4.2018 - 31.7.2019 väliseksi ajaksi. Samalla kirkkoneuvosto
päätti laadituttaa 30.9.2018 mennessä kokonaisselvityksen mahdollisuuksista suorittaa diakoniaja perhetyössä virkajärjestelyt henkilöstösuunnitelman 2018 – 2025 tavoitteen mukaisesti.
Kirkkovaltuuston 14.12.2017 hyväksymässä henkilöstösuunnitelmassa 2018 – 2025 todetaan,
että mikäli yksi diakonian viroista tulee avoimeksi virkavapauden jälkeen, sen osalta laaditaan
selvitys vastaavasti kuin eläköitymisen kautta vapautuvien virkojen osalta. Perhetyöntekijän viran
muuttaminen diakoniatyöntekijän viraksi selvitetään tässä yhteydessä. Tavoitteena on selkeyttää
diakonia- ja perhetyön toiminta- ja tiimirakennetta. Henkilöstösuunnitelman kokonaistavoitteena
on, että diakonia- ja perhetyöstä voitaisiin vähentää yksi työntekijä. Selvityksessä tutkitaan, onko
virka välttämätöntä täyttää vai voidaanko se jättää täyttämättä ja hoitaa muilla järjestelyillä. Tässä
yhteydessä selvitetään muun henkilöstön mahdollisuudet hoitaa tehtävää ja tehtäväkiertomahdollisuudet. Selvityksen perusteella voidaan suorittaa tarvittaessa virka- ja tehtäväjärjestelyjä laajemminkin, arvioida mahdolliset tehtävän vaativuuden muutokset ja tarve virkanimikemuutoksiin.
Virka voidaan täyttää vakinaisesti kirkkoneuvoston luvalla, jos selvitys sitä puoltaa.
Johtava diakoniaviranhaltija Liisa Tiilikainen laati virkaselvityksen, jonka hän esitteli kirkkoneuvostolle kokouksessa 13.6.2018. Selvityksessä todetaan mm., että mikäli avoimeksi tullutta diakoniatyöntekijän virkaa ei täytetä ja virka päätetään lakkauttaa, seurakunnan on osittain tai kokonaan luovuttava ainakin seuraavista toiminnoista:
§ Osasta eläkeikäisten ryhmiä (tällä hetkellä eläkeikäisille ohjataan 8 ryhmää) + kaksi avointa
kahvilaa
§ Isot syntymäpäivät (4*/vuosi)
§ Koulukummityö (10*/koulu)
§ Muita työn supistuksia, jos työn kuorma käy liian suureksi.

Lisäksi:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Perhekeskeinen työ ohenee (koska perhetyöntekijälle tulee muuta diakoniatyötä).
Asiakasmäärät työntekijää kohti kasvavat.
Kotikäyntialueet laajenevat.
Kaikkien tehtävänkuvat laajenevat.
Lapsivaikutusten arviointi: Suurin osa vastaanottoasiakkaista kaikilla työikäisiä perheellisiä
tai perheettömiä, ja enemmän tehdään kummirahaston kuin kirkon diakoniarahaston avustushakemuksia. Resurssien vähetessä kaikkeen tähän jää entistä vähemmän aikaa
Osasta ryhmämuotoisesta työstä on luovuttava.
Työtä joudutaan priorisoimaan.
Seuraa vaikutuksia verkostoyhteistyöhön.
Korjaavaa palautetta on otettava vastaan.
Työn kuormittavuus kasvaa, mikä vaikuttaa työhyvinvointiin jo nyt kuormittuneessa tilanteessa.

Vaikka seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viiden viime vuoden aikana n. 700 henkeä (n. 4 %),
diakoniatyön tarve ei ole vähentynyt. Seurakunnan diakonia palvelee kaikkia ihmisiä riippumatta
siitä, onko henkilö seurakunnan jäsen.
Johtavan diakoniaviranhaltija Liisa Tiilikaisen selvitys on kokonaisuudessaan kirkkoneuvoston
kokouksen 13.6.2018 pöytäkirjan liitteenä. Selvitys puoltaa selvästi avoinna olevan diakoniaviranhaltijan viran täyttämistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

15.8.2018

Kirkkoherran
päätösesitys

Sivu 7

Kirkkoneuvosto
1. päättää, että avoinna oleva diakonianviranhaltijan virka täytetään 1.8.2019 lukien;
2. julistaa viran haettavaksi 31.8.2018 mennessä. Kelpoisuusehtona virkaan on kirkkohallituksen hyväksymä diakonian viran haltijalta vaadittava ammattitutkinto (Kirkon säädöskokoelma 124, § 1) sekä hyvä perehtyneisyys kirkon toimintaan, sielunhoitoon ja diakoniatyöhön. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen;
3. toteaa, että viran palkkaus määräytyy KirVESTES 502 vaativuusryhmän mukaan, peruspalkka on 15.8.2018 tilanteen mukaan 2.344,09 e/kk.
4. hyväksyy hakuilmoituksen julkaistavaksi seurakunnan ilmoitustaululla, seurakunnan
verkkosivulla ja evl.fi/rekry –sivustolla;
5. päättää noudattaa viran täytössä kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista;
6. nimeää viisijäsenisen haastatteluryhmän virkaa hakeneiden haastatteluja varten. Työryhmän tehtävänä on valita hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat, suorittaa heidän haastattelunsa ja tehdä ehdotus virkaan valittavasta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Haastattelutyöryhmään nimettiin Liisa Tiilikainen, Olli
Kortelainen, Pekka Joutsenoja, Ritva Venäläinen ja Urpo Reponen.

Lisätiedot

Kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-728 4611
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SYYSKAUDEN 2018 KOLEHTISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n nojalla määrännyt, että vuoden 2018 aikana on Turun
arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin ja Espoon hiippakuntien seurakunnissa koottava alla luetellut kolehdit. Lisäksi seurakuntaneuvosto päättää sen
harkintavallassa (*) olevista kolehtikohteista. Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää
vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto
vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi, kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen
ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa
syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavan kolehtisuunnitelman 1.9. – 31.12.2018 kerättävistä kirkkokolehdeista Siilinjärven ja Vuorelan kirkossa:
su 2.9. 15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 9.9. 16. sunnuntai helluntaista *
Jumalan huolenpito
Suomen Kristilliselle Ylioppilasliitolle (SKY) opiskelijoiden osallistumisen tukemiseen kansainvälisiin ekumeenisiin koulutus- ja oppimistapahtumiin SKY:n kansainvälisen kattojärjestön kautta, kattojärjestön vuotuisen Universal Day of Prayer for Students- rukousviikon materiaalin suomentamiseen ja teemaviikon näkyvyyden edistämiseen opiskelijapaikkakunnilla, opiskeli-joille suunnattuun retriittitoimintaan ja kristittyjen
opiskelijoiden pienryhmätoiminnan tukemiseen. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto (SKY), Oikokatu 3, 00170
Helsinki, FI73 5780 3820 0531 05.
su 16.9. 17. sunnuntai helluntaista
Jeesus antaa elämän
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta. Suomen Merimieskirkko ry, Albertinkatu 2 B, 00150 Helsinki, FI69 1014
3000 2126 27.
su 23.9. 18. sunnuntai helluntaista
Kristityn vapaus
Seurakuntaa synnyttävään ja vahvistavaan työhön islamilaisilla alueilla Etu-Aasiassa ja Kaukasiassa Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212
96.
pe 28.9. perjantaimessu *
nimikkolähettiperhe Haveriset Bulgariassa (SEKL)
su 30.9. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat
Lapsi- ja perhetyöhön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori
kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 202 20187.
su 7.10. 20. sunnuntai helluntaista *
Usko ja epäusko
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä ruokapankkitoiminnan turvaaminen ja tehostaminen
Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun kautta. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI60 2077
1800 0621 52.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

15.8.2018

Sivu 9

su 14.10. 21. sunnuntai helluntaista *
Jeesuksen lähettiläät
Viron kirkon lähetyskeskuksen toiminnan tukemiseen, lähetyskasvatukseen ja yleiseen seurakuntatyöhön,
lapsi- ja nuorisotyöhön sekä vankilatyöhön Tallinnassa, seurakuntatyöhön Tartossa, Simunassa, Äksissä,
Pärnussa, Rannanmöisassa, Randveressa, Harju-Jaanissa ja Raasekussa. Lä-hetysyhdistys Rauhan Sana
ry. Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry, Koskitie 17 B 26, 90500 Oulu, FI71 8000 1901 1693 19.
su 21.10. Uskonpuhdistuksen muistopäivä *
Uskon perustus
Kodittomien ja alkoholistien auttamiseen Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyön kautta. Inkerin
evankelis-luterilainen kirkko, PL 189, 53101 Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
pe 26.10 perjantaimessu *
nimikkolähetti Kirsi Vimpari, Tartto, Viro (SLEY)
su 28.10. 23. sunnuntai helluntaista
Antakaa toisillenne anteeksi
Kristittyjen yhteiseen työhön naisten ja tyttöjen oikeuksien esillä pitämiseksi ja edistä-miseksi Vastuu-viikon
kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Hel-sinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.
la 3.11. Pyhäinpäivä *
Pyhien yhteys
Oman seurakunnan diakoniatyölle (Siilinjärven seurakunnan diakoniarahasto)
su 4.11. 24. sunnuntai helluntaista
Kahden valtakunnan kansalaisena
Bangladeshin köyhien naisten, lasten ja maattomien ravitsemus-, terveys- ja turvallisuus-olosuhteiden parantamiseen Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57
4405 0010 0212 96.
su 11.11. 25. sunnuntai helluntaista *
Kuolemasta elämään
Seurakuntien tyttö- ja poikatyön tukemiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori Kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A,
00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 203 20184.
su 18.11. Valvomisen sunnuntai *
Valvokaa!
Nuorten aikuisten auttamiseen ja osallisuutta vahvistavaan työhön, erityisesti 27-35 vuotiaiden syrjäytymisen riskin vähentämiseen Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun kautta. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640,
04400 Järvenpää, FI60 2077 1800 0621 52.
su 25.11. Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)
Kristus, kaikkeuden Herra
Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä alueilla Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
pe 30.11. perjantaimessu *
nimikkokohde raamatunkäännöstyö Venäjällä (Suomen Pipliaseura)
su 2.12. 1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä
Lasten parissa tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL
154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: https://suomenlahetys-seura.force.com/seurakuntapalvelut
to 6.12. Itsenäisyyspäivä
Kiitos isänmaasta
Sotiemme veteraanien hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuu ry:n kautta. Veteraanivastuu ry, PL
600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82.
su 9.12. 2. adventtisunnuntai *
Kuninkaasi tulee kunniassa
Teologiselle koulutukselle maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 154,
00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: https://suomenlahetysseura.force.com/seura-kuntapalvelut
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su 16.12. 3. adventtisunnuntai
Tehkää tie kuninkaalle
Jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyden vahvistamiseen paikallisseurakunnissa koulutusten ja tapahtumien avulla Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta. Hengen uudistus kirkossamme ry, Tiiliskivenkatu 3,
02330 Espoo, FI21 2047 1800 1225 24, viite 260183.
su 23.12. 4. adventtisunnuntai *
Herran syntymä on lähellä
Seurakuntiemme musiikkitoiminnan tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta. Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry (SKML), Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki, FI23 5780 0720 1756 32.
ma 24.12. Jouluaatto *
Lupaukset täyttyvät
Jouluaaton sanajp:n ja aattohartauksien kolehdit: klo 12 nimikkolähetti Arja Koskinen (SLS), klo 13.30 nimikkolähetti Joel Norrvik (Kylväjä), klo 15 nimikkokohde Senegalin luterilaisen kirkon seurakuntatyölle
(SLS), Vuorela klo 14 nimikkokohde Hanna-työ Turkissa (Sanansaattajat)
ti 25.12. Jouluaamu *
Nyt Betlehemiin!
Nimikkolähetti Hanna Oja-Nisulan työn tukemiseen Tansaniassa (SLS)
ke 26.12. Tapaninpäivä (2. joulupäivä) *
Kristuksen todistajat
Kiinan raamattutyöhön Suomen ev.lut. kirkon ja Kiinan kristillisen neuvoston välisen vuonna 2000 solmitun
yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi Suomen Pipliaseura ry:n kautta. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241
Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 30.12. 1. sunnuntai joulusta *
Pyhä perhe
Pakolaisten auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun säätiön kautta. Kirkon Ulkomaan-avun säätiö,
PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ma 31.12. Uudenvuodenaatto (ilta)
Aikamme on Jumalan kädessä
Uusheräyksen kolehti lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran, Medialähetys Sanasaattajien ja Kansanlähetyksen kautta sekä Inkerin kirkon työhön Venäjällä, Israelissa tehtävään työhön sekä Suomessa tehtävään
maahanmuuttajatyöhön. Uusheräyksen Keskusliitto ry, PL 26, 85101 Kala-joki, FI19 5741 4020 0707 64,
viite 26.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-728 4611
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VUODEN 2018 KOULUTUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN
Vs. seurakuntapastori Matias Koponen ja I kappalainen Teemu Voutilainen, joka aloittanee virassaan 1.9.2018, ovat tehneet kirkkoneuvostolle 27.7.2018 seuraavat koulutusanomukset:
1. Matias Koponen, Papiston päivät Finlandia-talossa Helsingissä 3. – 4.10.2018 (Pappisliitto
täyttää 100 vuotta.). Koponen perustelee anomustaan seuraavasti:
”Minulla on erityisvastuu diakoniatyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Tilaisuudessa pääsen vaihtamaan osallistujien kanssa hyviä käytänteitä, oppimaan uutta sekä verkottumaan. Kehitän ammatillista osaamistani osallistumalla työpajaan, jonka teemana on Talentin voima – kirkon toiminnan uudet suunnat. Yhteiskunta muuttuu ja samalla kirkon työympäristö. Toiminta painottuu yhä enemmän verkostoille yhteistyölle. Pajassa annetaan käytännön työkaluja kirkon työn kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Työkaluista on erityisesti hyötyä
tekemässäni diakoniatyössä ja yhteiskunta-vaikuttamisessa. Kyseessä on myös edustustehtävä. Näkyvyyden ja vaikuttavuuden näkökulmasta on tärkeää, että Siilinjärven seurakunta
on edustettuna tilaisuudessa. Osallistumismaksu sisältää ruuan ja ohjelman. Majoituskustannuksia ei kerry, sillä yövyn kaverini asunnolla. Liitteenä on Papiston päivien ohjelma.”
Kustannukset: osallistumismaksu 300 €, majoitus ja ruoka 0 €, matkakulut 50 €, päivärahat
84 €, yht. 434 €.
2. Teemu Voutilainen, Papiston päivät Finlandia-talossa Helsingissä 3. – 4.10.2018 (Pappisliitto
täyttää 100 vuotta.). Voutilainen perustelee anomustaan sillä, että Papiston päivät on hyväksytty hänen koulutussuunnitelmaansa Puijon seurakunnassa vuonna 2018.
Kustannukset: osallistumismaksu 260 € (ennakkomaksu), majoitus 100 €, matkakulut 80 €,
päivärahat 0 € (ei mainintaa Puijon srk:n koulutussuunnitelmassa), yht. 440 €
3. Teemu Voutilainen, Kirjo II (C/D) Johtaminen ja esimiestyö seurakunnassa (20 op), 1. jakso
31.10. – 2.11. KKK, Järvenpää (lisäksi 2 jaksoa v. 2019). Voutilainen perustelee anomustaan
sillä, että koulutus on hyväksytty hänen koulutussuunnitelmaansa Puijon seurakunnassa
vuonna 2018 ja sillä, että johtamistaitojen kehittäminen on välttämätöntä hänen uudessa virassaan Siilinjärvellä.
Kustannukset: osallistumismaksu 185 €, täysihoito 202 €, matkat 100 €, päivärahat 80 €, yht.
570 €
Kirkkoneuvoston 22.11.2017 hyväksymän koulutussuunnitelman mukaan on hallintoelinten kustannuspaikalle varattu 3.000 euron koulutusmäärärahavaraus välttämättömään, ammatillisen
osaamisen kehittämiseen tarkoitettuun koulutukseen, joka ei koulutussuunnitelmaa vahvistettaessa ole ollut tiedossa. Määrärahasta on käytetty aiemmilla päätöksillä 318 e.
Papiston päiville osallistuminen voidaan katsoa Koposelle ja Voutilaiselle viranhoidon kannalta
hyödylliseksi, muttei välttämättömäksi. Kirjo II voidaan katsoa Voutilaisen viranhoidon kannalta
välttämättömäksi, koska Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen tehtäviin kuuluu kirkkoherran sijaisena toimiminen kirkkoherran vuosilomien ja vapaapäivien aikana.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy anomuksien mukaiset koulutukset vuoden 2018 koulutussuunnitelmaan Matias Koposelle ja Teemu Voutilaiselle ja myöntää heille palkallista virkavapaata koulutuksiin osallistumista varten. Kirjo II-koulutuksen osalta korvataan KirVESTES:n mukaisesti matkakustannukset ja muut koulutuksesta aiheutuvat kustannukset. Papiston päivien osalta korvataan osallistumismaksu ja majoituskulut.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Voutilaisen osalta päätös on ehdollinen edellyttäen, että
Teemu Voutilainen saa virkamääräyksen kappalaisen virkaan ja hän ottaa viran vastaan.

Lisätiedot

Kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-728 4611
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JOHTAVA DIAKONIANVIRANHALTIJA LIISA TIILIKAISEN SIVUTOIMILUPA
Johtava diakoniatyöntekijä Liisa Tiilikainen on anonut kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa kirkon
työnohjaajan ja työyhteisökonsultin tehtävien toteuttamista varten.
Liisa Tiilikainen 1.8.2018:
”Anon sivutoimilupaa vuosille 2018 – 2023 tehdäkseni työnohjauksia ja työyhteisökonsultointeja.
Aikaa sekä työnohjauksiin että työyhteisökonsultointeihin käyttäisin enintään noin viisi-kymmenen
tuntia kuukaudessa.
Työnohjaukset ja konsultoinnit ovat osa hankkimaani osaamista. Molempia taitoja voin hyödyntää
myös varsinaisessa johtavan viranhaltijan tehtävässäni. Toivon voivani käyttää niitä myös osana
omaa perustyötäni esimiehen kanssa niistä etukäteen sopien.
Pyynnöt työnohjauksiin tulevat suoraan työntekijöiltä tai heidän esimiehiltään. Työyhteisökonsultointipyynnöt tulevat puolestaan seurakuntien esimiehiltä tai Kuopion hiippakunnasta hiippakuntasihteeri, työyhteisökehittäjä Antti Kokkoselta.
Hiippakunnan kautta toteutettavat työnohjaukset ovat osa virkatyötä, ne tehdään työajalla ja ovat
kirkon työntekijöille maksuttomia. Näistä työnohjauksista ei myöskään makseta työnohjaajalle.
Työnohjaukset ovat sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksia. Työyhteisö-konsultoinneista sen sijaan, vaikka pyynnöt tulevat hiippakunnasta tai suoraan työyhteisöltä, voi ottaa vastaan palkkion.
Työyhteisökonsultoinnit liittyvät nykyisin piispantarkastuksiin ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin tukemiseen.
Sivutoimenani tekemäni työt sovin niin, etteivät ne haittaa oman työtehtäväni hyvää hoitamista.”
Sivutoimesta on säädetty kirkkolain (1008/2012) 6 luvun 30 §:ssä.
Kirkkolain 6 luvun 30 §:n 1 momentin mukaan sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua
työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa,
joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja
hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta,
jolla ei ole kiinteää työaikaa.
2 momentin mukaan sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan
myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava
huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei
myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka
kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei
voida pitää hyväksyttävinä.
Koska kirkkolain 6 luvun 30 §:n 2 momentin mukaan sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi
tai muutoin rajoitettuna, sivutoimilupaa ei voida myöntää toistaiseksi ilman hyväksyttyä määräaikaa.
Mikäli työnohjaajan asiakkaat ovat Kuopion hiippakunnan seurakuntien työntekijöitä eikä työnohjaaja peri työnohjauksesta maksua, sivutoimilupaa ei tarvita. Työnantaja kuitenkin päättää, kuuluko työnohjaus työntekijän tehtäviin ja missä laajuudessa.
Työnantaja voi päättää myös, että työyhteisökonsultin tehtävät kuuluvat työntekijän työtehtäviin
sekä päättää työyhteisökonsultoinnin tehtävien laajuudesta. Tällöin työntekijä voi tehdä työyhtei-
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sökonsultointia työaikanaan, ja työnantaja laskuttaa asiakasta työntekijän konsultointiin käyttämästä työajasta. Työntekijä ei täten saa erillistä palkkiota konsultoinnista. Hän voi laskuttaa asiakkaaltaan ainoastaan matkakorvaukset.
Liisa Tiilikainen on suullisesti antanut suostumuksensa siihen, että työnantaja määrää hänen työtehtävikseen työnohjaajan ja työyhteisökonsultin tehtävät siten, että näihin tehtäviin käytetään
työaikaa yhteensä enintään 10 tuntia kuukaudessa. Siilinjärven seurakunta laskuttaa konsultoitavia seurakuntia Tiilikaisen käyttämästä työajasta erikseen tehtävän päätöksen mukaisesti.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää, että johtava diakoniaviranhaltija Liisa Tiilikaisen työtehtäviin kuuluvat
Kuopion hiippakunnan seurakuntien työnohjaajan ja työyhteisökonsultin tehtävät siten, että näihin
tehtäviin voidaan käyttää enintään 10 tuntia kuukaudessa edellyttäen, että työnohjaus ja työyhteisökonsultointi eivät haittaa johtavan diakoniaviranhaltijan viran hoitoa.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle lisävalmisteluja varten.

Lisätiedot

Kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
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ILMOITUSASIAT
·

Huvilatontin vuokraoikeus Saari-Julkulan tilan Kumpusaaresta on 31.5.2017 päivätyllä kauppakirjalla siirtynyt Ismo Sihvoselta Heikki Hämäläisen nimiin.

·

Jäsentilasto tammi-kesäkuu 2018 (suluissa 2017 vastaava aika):
jäsenmäärä 16.878 (17.036)
kastetut 86 (90)
kuolleet 74 (69)
seurakuntaan muuttaneet 374 (386)
seurakunnasta muuttaneet 377 (486)
kirkkoon liittyneet 30 (28)
kirkosta eronneet 86 (60)

·

Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
16 12.6.2018 Asuinhuoneiston vuokraaminen
17 20.6.2018 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)

·

Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
29 6.6.2018
Maksuvapautuksen myöntäminen perheleirimaksusta (ei julkinen)
30 6.6.2018
Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen)
31 7.6.2018
Luvan myöntäminen ehtoollisenjaossa avustamiseen
32 8.6.2018
Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen)
33 15.6.2018 Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen)
34 15.6.2018 Lastenohjaaja Merja Mannisen työajan muutos määräajaksi
35 18.6.2018 Määräaikaiseen palvelussuhteeseen lastenohjaajan sijaiseksi ottaminen
36 25.6.2018 Maksuvapautus Ähtäri/Tuuri –retken bussimaksusta (ei julkinen)
37 25.6.2018 Vapautus perheleirin maksusta (ei julkinen)
38 25.6.2018 Maksuvapautus Ähtäri/Tuuri –retken bussimaksusta (ei julkinen)
39 26.6.2018 Vapautus virkatodistusmaksusta (ei julkinen)
40 4.7.2018
Maksuvapautus perheretkestä Ähtäriin (ei julkinen)
41 11.7.2018 Lupa virkamatkan suorittamiseen
42 11.7.2018 Koulutusanomuksen hyväksyminen
43 19.7.2018 Maksuvapautus rippikoulumaksusta (ei julkinen)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
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45
46
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23.7.2018
26.7.2018
1.8.2018
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49
50
51
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2.8.2018
2.8.2018
6.8.2018
7.8.2018

Sivu 14

I kappalaisen valinnan vahvistaminen
Lupa virkamatkan suorittamiseen
Luvan myöntäminen ehtoollisenjaossa avustamiseen
Lupa virkamatkan suorittamiseen
Lastenohjaaja Virpi Rissasen siirtäminen lastenohjaajan työsopimussuhteesta lapsityönohjaajan viransijaiseksi 1.8.2018-31.1.2019 väliseksi ajaksi
Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen ajalle 6.8.-14.10.2018.
Anomus osittaisesta virkavapaudesta (Erja Valkonen)
Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen ajalle 13.8.-4.11.2018
Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen ajalle 6.8.-14.10.2018

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi
- perhesihteeri Helena Mattisen sivutoimi-ilmoitus 13.8.2018
- seurakunta on ilmoitettu hiippakunnan työhyvinvointihankkeeseen pilottiseurakunnaksi
- kirkkoherran virkaanasettamismessu su 26.8.2018 ja kirkkokahvit jp:n jälkeen
- lapsityönohjaaja Jaana Markkanen virkavapaalla 31.1.2018 saakka, sijaisena Virpi Rissanen,
myös muita sijaisjärjestelyjä lapsityössä.

Lisätiedot

Kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

