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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.5.–25.6.2018 viraston
aukioloaikoina.

Satu Väätäinen
vs. kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 16.5.–
25.6.2018.
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Pöytäkirjan tarkastustoimitus 23.5.2018

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

Suvi Eskola

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
sihteeri

Ritva Venäläinen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 24.5.-25.6.2018.

toimistosihteeri
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ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

23.5.2018

48 §

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 kevätkauden 2018 kokousten aikataulu on hyväksytty 22.11.2017 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.

49 §

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Eskola ja Ritva Venäläinen.

50 §

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
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51 §

Sivu 3

SEURAKUNNAN OSALLISTUMINEN PERHEENTALO-YHTEISTYÖHÖN

Kirkkoneuvosto
25.4.2018 § 43
Perheentalo on Pelastakaa Lapset (PeLa) ry:n konsepti, jonka tarkoituksena on tukea lapsiperheiden arkea, vanhempien jaksamista ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Perheentalohankkeen taustalla on myös sote- ja maakuntauudistus, joka on tuomassa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman vetäjiksi LAPE-keskukset. Perheentalot tulisivat silloin mahdollisesti olemaan näiden keskusten sijaintipaikkoja. Ne pysyisivät kuitenkin edelleen matalan kynnyksen
kohtauspaikkoina perheille.
Perheentalo tarkoittaa Perheentalo-tunnuksen alla olevia kolmannen sektorin organisoimia yhteistoimintamuotoja ja kokonaisuuksia. Perheentalo toimii verkostomaisesti usean eri toimijan yhteistyövoimin. Esim. Kuopioon perustetun Perheentalon toiminnassa ovat mukana muun muassa
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Setlementti Puijola ry, Kuopion seurakunnat/ varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Immonen, Kuopion kaupunki, Vaalijalan kuntayhtymä, Savon Martat, Invalidiliitto jne. PeLa hallinnoi esim. Kuopioon ja Joensuuhun perustettuja Perheentaloja. Sen sijaan
Siilinjärvelle suunnitellun Perheentalo-hankkeen hallinnoijaksi on valikoitunut Huoltoliitto
ry, koska PeLa:n resurssit toiminnan laajaa hallinnointiin ovat rajalliset.
Perheentalon rahoitus järjestetään niin, että hankkeen hallinnoija eli Siilinjärvellä Huoltoliitto ry
anoo Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA, entinen Raha-automaattiyhdistys) hankkeelle aluksi 3-vuotisen projektirahoituksen. Tämä hakemus ei ole kuitenkaan mahdollinen ilman Siilinjärven kunnan rahoitusosuutta ko. projektissa. Kunnanhallituksen käsittelee
asian 7.5. kokouksessaan. Jos kunnan rahoitusosuuspäätös on myönteinen, tekee Huoltoliitto
Perheentalo-hankehakemuksen STEA:lle toukokuun loppuun mennessä. Tähän hakemukseen
tarvitaan kaikkien yhteistyötahojen ja toimijoiden yksilöidyt aiesopimukset siitä, mitä ja minkälaista
toimintaa ja sisältöä ne sitoutuvat Perheentalolle tuottamaan/järjestämään.
Hankkeen hallinnoijana Huoltoliitto vastaa Perheentalon palkatusta henkilökunnasta (toiminnan
toteuttaja ja koordinaattori) ja rahoituksesta, esim. vuokrista. Perheentalon mahdollisia tiloja on
kartoitettu. Siilinjärvellä tavoitteena on, että Perheentalo olisi keskustassa avoinna 4 pv/viikossa
ja Etelä-Siilinjärvellä 1 pv/viikossa.
Mikäli Siilinjärven kunnan rahoitusosuuspäätös on Perheentalo-hankkeelle myönteinen, Huoltoliitto saa hankehakemukseensa ratkaisun STEA:sta marras-joulukuun vaihteessa ja Perheentalotoiminta alkaisi Siilinjärvellä maaliskuussa 2019. Kolmivuotisen STEA:n projektirahoituksen jälkeen rahoitusta on haettava siltä vuosittain.
Siilinjärven perheentalo-hanketta valmistelleissa järjestötapaamisissa seurakunnasta ovat olleet
mukana lapsityön pappi Leena Laurinkari ja lapsityönohjaajan sijaisena lastenohjaaja Virpi Rissanen. Heidän toimestaan seurakunnan osuus on suunnitelmissa saanut jo varsin yksilöityjä
muotoja ilman että esim. eri työalat ovat selvittäneet omia tosiasiallisia resurssejaan tähän mahdolliseen yhteistyöhön.
On välttämätöntä, että 1) kirkkoneuvosto linjaa ja päättää Siilinjärven seurakunnan osallistumisen
mahdolliseen Perheentalo-yhteistyöhön ja 2) seurakunnan eri työalat kartoittavat realistisesti
omat resurssinsa Perheentalon toiminnan ohjelmatarjontaan. Yhteistyö Perheentalon kanssa
voisi koskea seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön työaloja sekä koulutustoimintaa.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää osallistua Perheentalo-yhteistyöhön, mikäli hanke toteutuu. Lisäksi edellytetään, etteivät seurakunnan taloudelliset vastuut ja henkilöresurssit tämän yhteistyön seurauksena kasva. Siilinjärven seurakunta toteuttaa hanketta hankesuunnitelman mukaisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja osallistuu hankkeen ohjausryhmään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 4

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti keskustelun jälkeen jättää asian pöydälle lisävalmisteluja varten. Kirkkoherra toimii asiassa seurakunnan yhdyshenkilönä.
-------------------------------Kirkkoneuvosto
23.5.2018 § 51
Siilinjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 7.5.2018 päättänyt, että Siilinjärven kunta myöntää
kunnan rahoitusosuutena Siilinjärven perheentalon toimintaan 20 000,00 euroa vuodessa vuosina 2019–2021 edellytyksellä, että Huoltoliitto ry saa hankkeelle STEA:n ja Valtioneuvoston rahoituksen. Kun kunnan rahoitusosuuspäätös on myönteinen, tekee Huoltoliitto Perheentalo-hankehakemuksen STEA:lle toukokuun loppuun mennessä. Tähän hakemukseen tarvitaan kaikkien
yhteistyötahojen yksilöidyt aiesopimukset, mitä toimintaa ja sisältöä ne sitoutuvat Perheentalolle
tuottamaan/järjestämään. Huoltoliitto saa hankehakemukseensa ratkaisun STEA:sta marras-joulukuun vaihteessa ja Perheentalotoiminta alkaisi Siilinjärvellä maaliskuussa 2019. Kolmivuotisen
STEA:n projektirahoituksen jälkeen rahoitusta on haettava siltä vuosittain.
Seurakunnan eri työalat ovat kartoittaneet ja koonneet omat resurssinsa mahdolliseen Perheentalo-yhteistyöhön 3.5.2018. Periaatteena on ollut selvittää, mitkä jo olemassa olevat tapahtumat
tai tilaisuudet voisivat olla Perheentalo-yhteistyötä. Työalat pitävät paikallista verkostoitumista tärkeänä ja myös seurakunnan työntekijöiden näkymistä siellä, missä perheet mahdollisesti ovat.
Lapsityö: Yksi seurakunnan työntekijä työparina Perheentalon kahvilassa 1x viikko. Diakoniatyö
lopettaisi apteekkipäivystyksensä ja vuorottelisi tässä kahvilayhteistyössä lapsityön kanssa. Lapsen oikeuksien päivän vietto on jo aikaisemminkin tapahtunut yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.
Nyt Lapsen oikeuksien päivän yhteinen järjestely kanavoitaisiin Perheentalon kautta.
Nuorisotyö: Erityisnuorisotyön pienryhmätoimintaa Perheentalossa 12x vuosi. Tätä yhteistyötä
on tehty kunnan nuorisotyön kanssa.
Perhetyö: Vertaisryhmätoimintaa, esim. eroryhmä työparin kanssa 10 x vuosi, esim. kausittain 5
x Etelä-Siilinjärven perheentalossa ja 5 x Siilinjärven keskustan perheentalossa.
Lapsityö/Yleinen seurakuntatyö: Perheiden uskontokasvatusilta 4 x vuosi, esim. juhlakausien
tapakulttuuriin ja uskontodialogiin liittyen.
Työalojen kokouksen jälkeen on tullut esille (Huoltoliitto ry), että Perheentalon kaiken toiminnan
tulee olla poliittisesti ja uskonnollisesti neutraalia, toisin sanoen tunnustuksetonta toimintaa.
Kuopion Perheentalolla on Kuopion seurakuntayhtymässä yksi ainoa yhdyshenkilö, joka välittää
Perheentalon toivomuksia ja koordinoi Kuopion seurakuntien käytännön yhteistyötä Perheentalon
kanssa. Tästä järjestelystä keskusteltiin myös työalojen kokouksessa 3.5.2018. Johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen olisi työalojen mielestä sopiva yhdyshenkilö Siilinjärvellä, koska
hänellä on pitkä kokemus erilaisesta käytännön yhteistyöstä ja myös seurakunnan toiminnasta ja
resursseista.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan työalojen esittämän resursoinnin mukaisesti osallistua Siilinjärven perheentalo-yhteistyöhön, mikäli hanke toteutuu. Lisäksi edellytetään, etteivät seurakunnan taloudelliset vastuut ja henkilöresurssit tämän yhteistyön seurauksena kasva. Siilinjärven
seurakunta toteuttaa hanketta hankesuunnitelman mukaisesti yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa ja osallistuu hankkeen ohjausryhmään. Siilinjärven perheentalon ja Siilinjärven seurakunnan yhdyshenkilönä toimii johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamiseksi siitä, onko
seurakunnan todellisia toimintamahdollisuuksia hankkeessa.

Pöytäkirjamerkintä

Liisa Väätäinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi, koska on kunnanhallituksen jäsenenä ollut päättämässä hankkeen rahoituksesta. Hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 5

AIESOPIMUS DIGITAALISEN SAAVUTETTAVUUDEN JA TUEN KEHITTÄMINEN DIAKONIATYÖSSÄHANKKEESTA
Digitalisaatiolla tarkoitetaan digitaalisen teknologian käyttöönottoa ja hyödyntämistä muun muassa erilaisissa palveluissa. (esimerkiksi Kanta.fi, Suomi.fi). Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 88 prosenttia 16-89–vuotiaista käytti internetiä vuonna 2017. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa myös seurakuntien diakoniatyön asiakkaista tulee käyttämään erilaisia palveluja internetin välityksellä.
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy on suunnittelemassa kehittämishanketta, jossa etsitään mahdollisuuksia digitaalisuuden hyödyntämiseksi diakonian asiakastyössä: Digitaalisen saavutettavuuden ja tuen kehittäminen diakoniatyössä – hanke (DigiDiakonia) 2019–2020.
Hankkeen kehittämistavoitteet ovat: 1) diakoniatyön tarjoama apu ja tuki näkyväksi verkkopalveluissa, 2) asiakkaan digitaalisten valmiuksien ja mahdollisuuksien tukeminen ja 3) diakoniatyöntekijöiden ja asiakkaiden vuorovaikutuksen mahdollistaminen verkkopalvelujen kautta.
Johtava diakoniatyöntekijä Liisa Tiilikainen esittää, että Siilinjärven seurakunta osallistuisi yhteistyökumppanina tähän Diakonia-ammattikorkeakoulun kehittämishankkeeseen. Hankkeen yhteistyökumppanuusmalli ei edellytä taloudellista panostusta vaan on diakoniatyön sisällöllistä kehittämistä erityisesti asiakastyössä. Yhteistyökumppanina seurakunnan diakoniatyö osallistuisi
hankkeeseen kehittämällä sisältöjä osana omaa työtään ja saisi hankkeelta verkosto- ja asiantuntijatukea. Siilinjärven seurakunnassa hankkeeseen nimettäisiin kaksi työntekijää.
Yhteistyökumppanuus DigiDiakonia-hankkeessa edellyttää liitteen 1 mukaisen aiesopimuksen
solmimista osapuolten kesken.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Siilinjärven seurakunta solmii aiesopimuksen Digitaalisen saavutettavuuden ja tuen kehittäminen diakoniatyössä – hankkeesta 2019–2020 Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ennen lopullisen sopimuksen tekemistä on selvitettävä,
onko diakoniatyöllä työaikaresursseja olla mukana hankkeessa.

Lisätietoja

Johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen puh. 044-7284645

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PUUKAUPPA SUONTAUS- JA REPOMÄKI –TILOILTA
Siilinjärven kunnan Pöljän kylässä sijaitsevilla Suontaus 4:39- ja Repomäki 5:22 -tiloilla on seurakunnalla leimikko, jonka pinta-ala on 22,4 ha, josta 11,6 ha on avohakkuuta ja loput ensiharvennus- tai harvennushakkuuta. Leimausselosteen mukaan puukertymäarvio leimikossa on yhteensä 4.130 m³, josta noin 82 % on kuusitukkia ja –kuitua. Leimikko on pääosin kesäkorjuukelpoinen.
Leimikosta on pyydetty 24.4.2018 ostotarjouksia pystykauppana 11.5.2018 mennessä Stora
Enso Metsä Oy:ltä, Iisalmen Sahat Oy:ltä, UPM-Kymmene Metsä Oyj:ltä, Keitele Forest Oy:ltä,
Metsäliitto Osuuskunnalta, Harvestia Oy:ltä ja Koskitukki Oy:ltä. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että hakkuut suoritetaan 30.9.2019 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapuneet ostotarjoukset:
Tarjoushinta
Stora Enso Oyj
194.901,00
Iisalmen Sahat Oy
200.174,90
UPM-Kymmene Metsä Oyj
198.475,50
Keitele Forest Oy
198.532,50
Metsäliitto Osuuskunta
197.038,50

Vertailuhinta
194.896,00
200.082,50
198.497,50
196.570,00
186.486,50

Tarjoushinta on puunostajan tarjouksessa ilmoittama hinta, johon Stora Enso Oyj:llä ja Metsäliitolla sisältyy myös hakkuutähteiden korjuu. Vertailuhinta on laskettu käyttäen tarjousten yksikköhintoja ja leimausselosteen mukaisia puumääriä. Tarjousvertailu on liitteenä 2. Hakkuutähteiden
korjausta ei vertailussa ole huomioitu. Vertailuhinnassa on huomioitu kuitenkin kaupasta kertyvä
bonus (UPM ja Metsäliitto). Tehdyissä tarjouksissa arvioidut puumäärät poikkeavat joiltakin osin
leimausselosteen puumääristä. Lopullinen puumäärä ja todellinen kaupan arvo selviävät vasta
hakkuiden jälkeen. Keitele Forest Oy:n ja Metsäliiton tarjouksiin sisältyy kantokäsittely. Muilla
kantokäsittelyn maksaa myyjä. Kantokäsittelyn arvo on noin 1.550 euroa.
Iisalmen Sahat Oy ja Keitele Forest Oy käyttävät kuusen osalta runkohinnoittelua, muilla tarjouksessa on tukki- ja kuitupuulle omat yksikköhinnat. Kun vertailussa huomioidaan puukaupasta
kertyvä bonus ja kantokäsittelyn kustannukset, voidaan Iisalmen Sahat Oy:n tarjousta pitää laskennallisesti seurakunnalle edullisimpana.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää myydä Suontaus- ja Repomäki -tiloilla olevan leimikon Iisalmen Sahat
Oy:lle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 7

VIINAMÄEN HAUTAUSMAAN AIDAN UUSIMINEN
Vuoden 2018 talousarvion investointiosaan on varattu 23.000 euron määräraha Viinamäen hautausmaan raja-aidan uusimiseen moottoritien ja Tarinantien puoleisilta sivuilta. Vanha hoitamaton kuusiaita on kaadettu ja sen rinnalla ollut huonokuntoinen metalliverkkoaita purettu P-Savon
metsänhoitoyhdistyksen toimesta kuluvana keväänä. Lähtökohtaisesti oli ajatuksena, että uusi
aita voisi olla metalli- tai verkkoaita.
Kirkkolain 17 luvun 8 §:n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettaviksi. Kirkkojärjestyksessä säädetään niistä asioista, joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa määrättävä. Kirkkojärjestyksen 17 luvun 3 §:n 2. kohdassa on säädetty siitä, että hautausmaan tulee olla aidattu tai muuten selvästi erottuvalla tavalla rajattu. Kirkkovaltuuston hyväksymässä ja tuomiokapitulin vahvistamassa Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelmassa (4 §) säädetään, että hautausmaata ympäröi kuusiaita ja sisääntuloväylä on
avoin.
Voimassan olevan Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelman perusteella myös uuden aidan
tulisi olla kuusiaita. Jos aitatyyppiä lähdetään muuttamaan, tulisi ensin muuttaa Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelmaa. Myös Kasurilantien puoleinen kuusiaita jouduttaneen uusimaan
lähivuosina ja nyt tehtävällä ratkaisu linjaa myös sen uusimista. Kuusiaidan etuja verkko- tai
metalliaitaan verrattuna ovat aidan pitkäikäisyys ja teiden äänien hyvä vaimennuskyky ja näkösuoja. Huonona puolena on taas aidan hidaskasvuisuus. Aita vaatii vuosittaisen leikkauksen,
jotta siitä saadaan tuuhea. Metalli-/verkkoaita ei vaatisi vuosittaista huoltoa. Kuusiaidan lähellä
ei saa olla varjostavia puita tai pensaita. Kuusiaidan menestyminen ei nykyisellä alueella ole
itsestään selvää, koska lähistöllä on runsaasti varjostavaa puustoa. Myös kiviaita voisi olla hyvä
ja pitkäikäinen vaihtoehto.
Tässä vaiheessa on hyvä käydä keskustelua vaihtoehdoista Viinamäen hautausmaan aidan uusimisen suhteen. Jos päädytään edelleen kuusiaitaan, on kuusen paras istutusaika touko-kesäkuu. Jos taas päädytään muuhun aitavaihtoehtoon, on ensin päivitettävä hautausmaan käyttösuunnitelma ja uuden aidan rakentaminen voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen aikaisintaan kesällä 2019. Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelma on vahvistettu 20.1.1982 ja monilta osin
päivittämisen tarpeessa.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelma uudistetaan ja siinä
huomioidaan mahdollisuus aidata hautausmaa muullakin vaihtoehdolla kuin kuusiaidalla. Aidan
rakentamiseen varaudutaan vuoden 2019 talousarviossa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 8

TONTTIEN MYYNTI/VUOKRAUS VIINAMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEELTA
Viinamäen asemakaavamuutoksessa, joka on vahvistettu Siilinjärven kunnanvaltuustossa
11.12.2017, on seurakunnan omistamalle maalle Kasurilan kylässä muodostettu kaksi rakennuspaikkaa. Asemakaavamuutos on tullut voimaan 25.1.2018.
1. Asuinpientalojen korttelialue AP-12, pinta-ala noin 1.755 m², rakennusoikeus 450 k-m². Korttelialue sijaitsee tilalla Louhela Rn:o 5:344.
2. Asuinkerrostalojen korttelialue AK-13, pinta-ala noin 4.939 m², rakennusoikeus 4.500 k-m² +
autopaikat 800 k-m². Korttelialue sijaitsee tiloilla Louhela Rn:o 5:344, Mäntylä Rn:o 5:345 ja
Peltomäki Rn:o 5:343.
Tonttien myynnistä/vuokrauksesta on julkaistu tarjouspyyntö Savon Sanomissa 19.4.2018. Ostoja/tai vuokratarjoukset on pyydetty jättämään 11.5.2018 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä molemmista tonteista saapui vain yksi ostotarjous ja toisesta tontista yksi vuokraustarjous.
Rakennusliike Kuoma Oy on tarjoutunut ostamaan asuinpientalojen korttelialueen 32.000 euron
ja asuinkerrostalojen korttelialueen 315.000 euron kauppahinnalla. Rakennusoikeuden hinnaksi
tarjouksissa muodostuu noin 70 e/k-m². Tarjouksen ehtona on, että molemmat kohteet myydään
yhdessä. Rakennusliike Lapti Oy on puolestaan tarjoutunut vuokraamaan asuinkerrostalojen
korttelialueen 15.750 euron vuosivuokralla.
Molempia tarjouksia on pidettävä varsin alhaisina. Siilinjärvellä toteutuneissa kerrostalotonttien
kaupoissa rakennusoikeuden kerrosneliömetrihinnat ovat olleet 86 eurosta ylöspäin. Viinamäen
alue on sijainniltaan erinomainen, joten rakennusoikeuden hinnan tulisi olla selvästi korkeampi.
Siilinjärvellä on parhaillaan käynnissä useita kerrostalojen rakentamiskohteita, jotka ovat saattaneet vaikuttaa tarjousten vähäisyyteen ja alhaiseen hintatasoon. Seurakunnalle ei maankäyttösopimuksessa ole asetettua aikataulutettua toteuttamisvelvollisuutta, joten tonttien luovuttaminen
ei tässä vaiheessa ole välttämätöntä. Tarjouspyyntöön liittyneissä myynti-/vuokrausehdoissa on
mainittu, että seurakunta voi jättää hyväksymättä kaikki tarjoukset.
Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4,1). Kiinteän omaisuuden vuokraamisesta yli 10 vuoden ajaksi päättää myös kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 14:4,2). Niin myynnin kuin vuokrauksenkin tulee perustua alueella käypään hintaan,
josta tulee vähintään yhden arviomiehen lausunto.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hylkää Rakennusliike Kuoma Oy:n tekemän ostotarjouksen ja Rakennusliike
Lapti Oy:n vuokraustarjouksen, koska tonttien todennäköinen käypä hintataso on tarjoushintoja
korkeampi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 9

HAASTATTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN / I KAPPALAISEN VIRKA
Siilinjärven seurakunnassa avoinna olevaa I kappalaisen virkaa hakivat 16.4.2018 päättyneellä
hakuajalla Paula Hagman-Puustinen, Emmi Haring, Risto Huotari, Aki Hätinen, Leena Laurinkari,
Johanna Porkola, Risto Voutilainen ja Teemu Voutilainen.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antanee lausuntonsa hakijoista 24.5.2018, jonka jälkeen
voidaan suorittaa hakijoiden haastatteluja. Kappalaisen valitsee kirkkovaltuusto. Hakijoiden
haastatteluja varten on tarkoituksenmukaista nimetä työryhmä. Työryhmän tehtävänä on valita
haastatteluun kutsuttavat tuomiokapitulin lausunnon pohjalta, suorittaa haastattelut ja tehdä ehdotus virkaan valittavasta.

Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

57 §

Kirkkoneuvosto nimeää 5-jäsenisen haastatteluryhmän kappalaisen virkaa hakeneiden haastatteluja varten. Työryhmän tehtävänä on valita tuomiokapitulin lausunnon pohjalta haastatteluun
kutsuttavat, suorittaa heidän haastattelunsa ja tehdä ehdotus virkaan valittavasta.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti siten, että haastattelutyöryhmään nimettiin Olli Kortelainen, Urpo Reponen, Ritva Venäläinen, Tapio Markkanen ja Riitta Kerkola, varalla Pekka Joutsenoja.

SEURAKUNTAVAALIEN VAALIKONEEN PAIKALLISET KYSYMYKSET
Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa on käytössä vaalikone. Vaalikone on ehdokkaalle helppo ja
vaivaton tapa esittäytyä äänestäjille. Äänestäjät pääsevät etsimään itselleen sopivaa kotiseurakunnan ehdokasta vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden joukosta. Vaalien viestinnän ja
kampanjoinnin siirtyessä yhä enemmän verkkoon on luontevaa, että äänestäjät etsivät itselleen
sopivia ehdokkaitakin verkosta.
Vaalikone on kaikkien seurakuntien ja ehdokkaiden käytössä. Vaalikoneen toteuttaa Sangre oy,
joka toteutti mm. YLE:n kunnallisvaalien vaalikoneen. Vaalikone sisältää taustatietojen lisäksi yhteisiä kysymyksiä sekä mahdollisesti seurakuntakohtaisia kysymyksiä, jos seurakunta haluaa laatia sellaiset.
Vaalikoneen yhteiset kysymykset (LIITE 3) käsittelevät kirkon ajankohtaisia kysymyksiä sekä toimintaa. Kaikille yhteisten kysymysten lisäksi seurakuntien on mahdollista laatia mukaan 1-3 seurakuntakohtaista kysymystä. Nämä kerätään toukokuun loppuun mennessä. Kysymykset voivat
olla valintakysymyksiä eli kysymyksiä tai väitteitä, johon vastaa valitsee yhden vaihtoehdon, monivalintakysymyksiä, jossa on useita valmiita vastausehtoja tai likert-kysymyksiä eli kysymyksiä
tai väitteitä, johon vastaaja ottaa kantaa viisiportaisella asteikolla täysin samaa mieltä – täysin eri
mieltä.
Kirkkoneuvoston kokoukseen valmistellaan vaihtoehtoja paikallisiksi kysymyksiksi, joista kirkkoneuvosto valitsee vaalikoneeseen laitettavat kysymykset.

Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

Kirkkoneuvosto valitsee seurakuntavaalien vaalikoneeseen lisättävät paikalliset kysymykset.
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti vaalikoneeseen lisättäväksi liitteen 4 mukaiset paikalliset
kysymykset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 10

KERTAPALKKION MAKSAMINEN I KAPPALAISELLE SATU VÄÄTÄISELLE
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 16.11.2017 myöntänyt kirkkoherra Seppo Laitaselle vuosilomaa ajalle 1.3.-22.5.2018 ja määrännyt kirkkoherran vuosiloman sijaiseksi seurakunnan papistoa oman viran ohella. Päävastuu kirkkoherran tehtävien hoidosta on ollut I kappalaisella Satu
Väätäisellä 20.5.2018 saakka lukuun ottamatta hänen vapaapäiviään (2 pv/vko) ja vuosilomaaikaansa 16.3., 16.-22.4. ja 11.5.2018.
KirVESTES:n 40 §:n mukaan viranhaltijalle voidaan maksaa kertapalkkio, jos työnantaja harkitsee
sen suorittamisen perustelluksi. Kertapalkkio on kertasuoritus eli sitä ei makseta säännöllisesti
eikä se ole varsinaista palkkaa. Työnantajalla on päätäntävalta kertapalkkion suuruudesta ja periaatteista.
Kirkkoherran vuosilomien ja vapaapäivien ajalta ei muulle papistolle normaalisti ole maksettu lisäpalkkiota heidän toimiessaan kirkkoherran sijaisena vaan sijaistamistarve on huomioitu jo virkojen peruspalkkaa määriteltäessä. Kertapalkkion maksamista I kappalaiselle Satu Väätäiselle
kirkkoherran tehtävien hoidosta ajalla 1.3.-15.4.2018 ja 23.4.-20.5.2018 voidaan kuitenkin pitää
perusteltuna. Kirkkoherran vuosiloma ennen eläkkeelle siirtymistä on ollut poikkeuksellisen pitkä
ja Satu Väätäinen on käytännössä hoitanut vähintään puolet kirkkoherralle kuuluvista tehtävistä.
Lisäksi hän on hoitanut myös omaan virkaansa kuuluvia tehtäviä. Satu Väätäinen on valmistellut
kirkkoherralle kuuluvat asiat myös kirkkoneuvoston kokouksiin 21.3., 25.4. ja 23.5.18 ja toiminut
kokouksissa esittelijänä ja puheenjohtajajana.
Kertapalkkion suuruuden määrittelyssä voidaan käyttää kirkkoherran peruspalkan ja Satu Väätäisen varsinaisen palkan erotusta huomioiden tosiasiallinen sijaisuuden hoitoaika ja sijaisuuteen
liittyneiden tehtävien määrä. Kirkkoherran peruspalkka on 5.128,47 e ja Satu Väätäisen varsinainen palkka 1.4.2018 lukien 3.654,17 e (31.3. saakka 3.614,42 e). Kun huomioidaan, että palkkausero on noin 1.474,37 e (maaliskuu 1.514,05 e), tehtävien tosiasiallinen hoitoaika noin 1,5 kk
ja tehtävien määrä 60 % kirkkoherran viran tehtävistä, päädyttäisiin noin 1.200 euron suuruiseen
kertapalkkioon. Kirkkoneuvoston kokouksista Satu Väätäinen on lisäksi oikeutettu kokouspalkkioon.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää maksaa I kappalaiselle Satu Väätäiselle 1.200 euron suuruisen kertapalkkion oman viran ohella hoidetuista kirkkoherran tehtävistä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 11

ILMOITUSASIAT

Kirkkoherran
päätösesitys

·

Talousarvion toteutumisvertailu tiliryhmittäin tammi-huhtikuulta liitteenä 4. Tulos huhtikuun
lopussa oli 176.380 euroa ylijäämäinen (ed. vuosi 171.853 e). Toimintakulut olivat 1.193.391
euroa (1.192.164) ja toimintatuotot 118.268 euroa (137.733). Verotuloja ja valtionrahoitusta
on kertynyt 1.372.613 e (1.334.297). Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut suunnitelman
mukaisesti.

·

Liisa Voutilainen on 26.4.2018 päivätyllä kirjeellä luovuttanut takaisin seurakunnalle ainaishautapaikat n:ot 1-07-05-051-054.

·

Jarmo Pajulan osuus (½) huvilatontin vuokraoikeudesta Saari-Julkulan tilan Suuri-Käkkö –nimisestä saaresta on 27.3.2018 päivätyllä kauppakirjalla siirtynyt Tiina Viikilän nimiin. Tontin
vuokraoikeus on nyt kokonaan Tiina Viikilän nimissä.

·

Martti Väänäsen perikunnan osuus (½) huvilatontin vuokraoikeudesta Saari-Julkulan tilan
Saunasaaresta on 30.8.2017 päivätyllä kauppakirjalla siirtynyt Jorma Kasurisen nimiin. Toinen puoli vuokraoikeudesta on Mari Väänäsen nimissä.

·

Seurakunnan jäsenmäärä 30.4.2018 oli 16.845 eli vähennys tammi-huhtikuun aikana on ollut
81 jäsentä. Jäsenmäärämuutokseen vaikuttavat osa-alueet: kastetut 49, kuolleet 47, seurakuntaan muuttaneet 211, seurakunnasta muuttaneet 250, kirkkoon liittyneet 19 ja kirkosta
eronneet 63.

·

Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
7
16.4.2018 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
8
16.4.2018 Maksuvapautusanomus (ei julkinen)
9
7.5.2018
Apuemännän palkkaaminen leirikeskukselle
10 7.5.2018
Siivoojan sijaisen palkkaaminen
11 7.5.2018
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan ajan oikaisu (M. Mäenpää)
12 9.5.2018
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika (Sanna Juutinen)
13 9.5.2018
Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika (Outi Haavisto)

·

Vs. kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
19 26.4.2018 Tuntipalkkaisen lastenohjaajan työsuhteen jatkaminen
20 30.4.2018 Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen)
21 30.4.2018 Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julkinen)
22 30.4.2018 Osittaisen hoitovapaan myöntäminen
23 5.5.2018
Luvan myöntäminen ehtoollisenjaossa avustamiseen

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi henkilöstökuulumisia ja Satu
Väätäisen luottamushenkilöille osoittama, Liisa Väätäisen kautta tullut kirje. Seurakuntavaaleihin
liittyvä vaali-info on srk-talolla 30.5.18.

Lisätiedot

Vs. kirkkoherra Satu Väätäinen puh. 044-7284609 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

60 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

