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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 22.2.–26.3.2018 viraston
aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.2.–
26.3.2018.

toimistosihteeri

PÖYTÄKIRJA

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Nro

Sivu

2 / 2018

Kokousaika

21.2.2018 klo 18.00 – 19.37

Kokouspaikka

Seurakuntatalon kokoushuone

Läsnä olleet jäsenet ja
varajäsenet

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

Muut saapuvilla olleet
ja läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

1

Varajäsenet
Helena Sihvonen
Katainen Lauri
Tolvanen Joonas
Ojala Pirjo
Koivisto Markus
Eskola Suvi
Kajan Ritva
Villman Kirsti

Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri
Markkanen Tapio, kv:n puh.joht.
Kerkola Riitta, kv:n varapuh.joht.

§§ 8 – 22

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Seppo Laitanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 21.2.2018

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

Ritva Venäläinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
sihteeri

Päivi Heikkinen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 22.2.-26.3.2018.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.2.2018

8§

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.

9§

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 Ritva
Venäläinen ja Päivi Heikkinen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ritva Venäläisen ja Päivi Heikkisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

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

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.2.2018

11 §

Sivu 3

DIAKONIANVIRANHALTIJAN SIJAISEN VALINTA
Siilinjärven seurakunnan vs. diakoniatyöntekijänä Marjo Heiskasen sijaisena toiminut Kirsi Launonen on irtisanoutunut virasta 1.1.2018 alkaen muuhun tehtävään siirtymisen vuoksi. Marjo
Heiskanen on anonut hoitovapaata 31.7.2019 saakka. Sijaisuus ajalle 1.1.2018-31.7.2019 on ollut haettavana 10.1.2018 klo 16 mennessä.
Sijaisuutta hakivat 10.1. päättyneellä ensimmäisellä hakuajalla sosionomi-diakoni Pia Jääskeläinen Kuopiosta, diakoni-nuorisotyönohjaaja ja yhteisöpedagogi (AMK) Paula Paavilainen Kuopiosta, sosionomi (AMK) Riikka Ruotsalainen Vuorelasta, mielenterveys- ja päihdetyöhoitaja ja lähihoitaja Mirja Huovila Myllykoskelta, sosionomi((AMK) ja yo-markkinointimerkonomi Pirjo Paronen Siilinjärveltä sekä sosionomi(AMK)-diakoni Outi Reuter Kuopiosta.
Mirja Huovilalla, Riikka Ruotsalaisella ja Pirjo Parosella ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä. Pia
Jääskeläinen ja Paula Paavilainen peruivat hakemuksensa tultuaan valituksi toiseen tehtävään
ja virkaan vaadittava pätevyys hakijoista oli sen jälkeen enää Outi Reuterilla. Hän on toiminut
diakoniatyössä Pyhäjärven seurakunnassa marraskuusta 2016 lähtien ja sitä ennen Puijon seurakunnassa vuonna 2015 ja Sotkamon seurakunnassa vuoden 2016 maaliskuuhun.
Kirkkoneuvosto nimesi haastatteluryhmään kirkkoneuvoston jäsenistä Pekka Joutsenojan, Ritva
Venäläisen ja Liisa Väätäisen sekä johtava diakoniaviranhaltija Liisa Tiilikaisen ja kirkkoherra
Seppo Laitasen. Haastattelun perusteella tehtävä ehdotus valinnasta oli määrä antaa kirkkoneuvoston kokouksessa 17.1.2018, koska hakuaika jatkui kirkkoneuvoston kokouskutsun lähettämisajankohdan yli. Hakijoiden haastattelut peruttiin, koska niiden järjestämiseen ei ollut tarvetta. Outi
Reuteria oli hänen aiemmin Siilinjärven seurakunnan diakonian virkaa hakiessaan haastateltu jo
kahteen kertaan. Johtava diakonianviranhaltija esitti hakuajan jatkamista, jotta valinta olisi mahdollista suorittaa useampien pätevien hakijoiden joukosta.
Kirkkoneuvosto päätti 17.1.2018 jatkaa hakuaikaa 31.1.2018 saakka. Jatketussa haussa otettiin
huomioon ensimmäisellä hakuajalla viransijaisuutta hakeneet. Hakuilmoitus julkaistiin seurakunnan virallisella ilmoitustaululla ja seurakunnan verkkosivuilla. Viransijaisuutta haki hakuajan päättymiseen mennessä sosionomi(AMK)-diakoni Kirsi Launonen.
Kirsi Launonen on toiminut vs. diakoniatyöntekijänä Kuopion Alavan seurakunnassa 1 kuukauden
vuonna 2008, Männistön seurakunnassa vs. nuorisotyönohjaajana 10 kuukautta vuosina 20082009, Suonenjoen seurakunnassa diakonisen vanhustyön projektityöntekijänä 11 kuukautta vuosina 2009-2010, Männistön seurakunnassa vs. diakoniatyöntekijänä 2 vuotta 1 kuukauden vuosina 2009-2012, Kuopion seurakuntayhtymän kirkkopäiväassistenttina 7 kuukautta vuosina 20122013 ja Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan vs. diakoniatyöntekijänä 2 vuotta 6 kuukautta vuosina
2014-2016 sekä Siilinjärven seurakunnan vs. diakoniatyöntekijänä 4.7.2016-31.12.2017, mistä
tehtävästä hän irtisanoutui toiseen tehtävään siirtymisen vuoksi. Alkukokemuksen uudesta tehtävästä saatuaan ja saatuaan tietää sijaisuuden pidentyneen hän haki jatketulla hakuajalla takaisin viransijaiseksi Siilinjärven seurakunnan diakoniatyössä.
Kirkkoherra on päätöksellään 30.1.2018 palkannut Kirsi Launosen hoitamaan viransijaisuutta
ajalle 1.2.-31.3.2018. Viransijaisuuden jatkaminen ajalle 1.4.2018-31.7.2019 edellyttää kirkkoneuvoston päätöstä.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee diakoniaviranhaltijan viransijaiseksi ajalle 1.4.2018-31.7.2019 sosionomi(AMK)-diakoni Kirsi Launosen. Viran vaativuusryhmä on 502 ja viralle määritetty peruspalkka 2.318,59 euroa kuukaudessa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.2.2018

12 §

Sivu 4

KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN AVUSTUSANOMUS LÄHETYSJUHLIEN 2018 HYVÄKSI
Kuopion seurakuntayhtymän hallintojohtaja Timo Korhonen on lähettänyt 15.1.2018 kirkkoneuvostolle osoitetun avustusanomuksen koskien Kuopiossa 25.-27.5.2018 järjestettäviä Lähetysjuhlia. Lähetysjuhlien teemana on ”Rakasta minua nyt” ja niiden järjestäjinä ovat Suomen Lähetysseura ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä, Kuopion hiippakunta, Siilinjärven seurakunta ja
Kuopion kaupunki. Siilinjärven seurakunnasta juhlien johtoryhmän jäsenenä on kirkkoherra ja ohjelmaryhmässä pastori Matti Hoffrén, lisäksi yksittäisten tapahtumien järjestelyihin ja viestinnän
tehtäviin osallistuu Siilinjärven seurakunnan työntekijöitä ja juhlat on otettu huomioon seurakunnan vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa.
Juhlien rahoitukseen Kuopion seurakuntayhtymä on varannut 175 000 euroa ja Suomen Lähetysseura 52 000 euroa. Kuopion kaupunki osallistuu kustannuksiin tilojen ja tapahtumapaikkojen
vuokrien kautta. Avustusanomuksessa Kuopion seurakuntayhtymä pyytää Siilinjärven seurakuntaa osallistumaan Lähetysjuhlien kustannuksiin hyväksi katsomallaan summalla. Hallintojohtaja
Timo Korhonen on puhelinkeskustelussa 17.1.2018 täsmentänyt anomusta. Lähetysjuhlille tulee
vieraaksi afrikkalainen kuoro, jonka osallistumisesta aiheutuvia 10 000 euron kustannuksia ei juhlien talousarviota laadittaessa ole pystytty ottamaan huomioon. Jos Siilinjärven seurakunnan
kannalta on mahdollista, avustus voisi kattaa kyseiset kustannukset.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto myöntää Kuopion Lähetysjuhlille 5.000 euron suuruisen avustuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

13 §

MUUTOS JA LISÄYS KOULUTUSSUUNNITELMAAN 2018
Vuoden 2018 koulutussuunnitelmaan ja talousarvioon on varattu 300 euron määräraha Kirjuripäiviä varten yhdelle toimistosihteerille. Neuvottelupäivien tiedot tulivat Kirkkohallituksesta helmikuun alussa, päivät järjestetään kaksipäiväisinä Tampereella 25.-26.4.2018 ja niiden hinta on
koulutussuunnitelmassa arvioitua korkeampi. Lisäksi näyttää tarpeelliselta, että myös uusi toimistosihteeri osallistuu keskeisiä kirkkoherranviraston asioita käsitteleville päiville. Päivien kokonaiskustannukseksi muodostuu matkan hinnasta riippuen enintään 464 euroa hengeltä, yhteensä
994 eli jo varatun määrärahan lisäksi 694 euroa. Kustannukset maksetaan kirkkoneuvoston koulutusmäärärahavarauksesta.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Tampereella pidettävät Kirjuri-päivät vuoden 2018 koulutussuunnitelmaan siten, että päiville osallistuvat molemmat kirkkoherranviraston toimistosihteerit. Vahvistetun koulutussuunnitelman mukaisen määrärahan ylittävät kustannukset maksetaan kirkkoneuvoston koulutusmäärärahavarauksesta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.2.2018

14 §

Sivu 5

LAUSUNTO TUOMIOKAPITULILLE I KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMISESTÄ
Pastori Satu Väätäisen virkasuhde Siilinjärven seurakunnan I kappalaisena päättyy hänen irtisanoutumisensa johdosta 31.7.2018 ja virka tulee avoimeksi 1.8.2018. Viitaten kirkkojärjestyksen 6
luvun 14 §:ään tuomiokapituli pyytää Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvostolta lausuntoa viran
julistamisesta haettavaksi. Mikäli seurakunta pyytää viran julistamista haettavaksi, lausunnossa
on mainittava, vaaditaanko virkaan valittavalta rikosrekisteriote. Lisäksi lausunnossa voidaan
mainita, millaisia edellytyksiä kappalaiselta vaaditaan (kappalaisen viran erityistarpeet),
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 14.12.2017 seurakunnan henkilöstöohjelman ja –suunnitelman
vuosille 2018-2025. Suunnitelmassa kappalaisen viran ennakoidaan tulevan avoimeksi vuoden
2019 aikana ja se kuuluu suunnitelman mukaan täytettävien virkojen joukkoon. Avoimeksi tuleminen ennakoitua aiemmin ei muuta hyväksyttyä suunnitelmaa, vaan virka nähdään tarpeelliseksi
täyttää.
I kappalaisen tehtäviin kuuluu vuosittain vähintään yhdestä rippikoulusta vastaaminen sekä kouluyhteistyötä koulujen jumalapalvelusten ja koulukummitoiminnan merkeissä. Lisäksi vuosittain
on hartauksia ja muuta toimintaa, jossa on mukana myös lapsiperheitä. Siksi virkaan valittavalta
vaaditaan rikosrekisteriote. Lisäksi valittavalta vaaditaan valmiutta toimia kirkkoherran sijaisena
tämän loma-aikoina ja vapaapäivinä. I kappalaisen erityisvastuualueena on tällä hetkellä jumalanpalveluselämään ja aikuistyöhön liittyvät valmistelu- ja koordinointitehtävät.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto toteaa lausuntonaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että Siilinjärven
seurakunnan I kappalaisen virka, sen tullessa avoimeksi 1.8.2018, tulee täyttää ja pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran haettavaksi. Virkaan valittavalta vaaditaan rikosrekisteriote. Viran erityistarpeina on valmius toimia kirkkoherran sijaisena. Viran erityisvastuualueena on jumalanpalveluselämään ja aikuistyöhön liittyvät valmistelu- ja koordinointitehtävät.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.2.2018

15 §

Sivu 6

VOKAATION PYYTÄMINEN TUOMIOKAPITULILTA OSA-AIKAISELLE II SEURAKUNTAPASTORILLE
Osa-aikaista (60 %) II seurakuntapastorin virkaa 4.6.2017 alkaen hoitanut Heidi Haimilahti on
ilmoittanut, ettei hän jatka Siilinjärven seurakunnan palveluksessa nykyisen viranhoitomääräyksen päättymisen 30.5.2018 jälkeen. Viran vakinaisen hoitajan osa-aikainen virkavapaa jatkuu
31.12.2018 saakka. Tuomiokapitulilla ei ole tiedossa osa-aikaiseen virkaan halukkaita pappeja,
joten ainoaksi vaihtoehdoksi papin saamiseksi jää vokaation pyytäminen teologian maisterille kevään 2018 pappisvihkimykseen. Pappisvihkimys on helatorstaina 10.5.2018.
Tuomiokapituli on pyytänyt seurakunnilta ilmoitusta vihittävien pappien tarpeesta viimeistään
9.3.2018.
KL 6 luvun 11 §:n mukaan tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava
tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista. Kun seurakunnan papin virkaan
tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin samaa menettelyä noudattaen.
Kirkkoherra on ollut yhteydessä kolmeen vihkimystä odottavaan teologian maisteriin piispalta
saatujen tietojen perusteella. Osa-aikaisesta seurakuntapastorin tehtävästä ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita TM Riikka-Liina Saravuoma Iisalmesta, TM Matias Koponen Kuopiosta ja
YTM, TM Kaisa Viinikka Kontiolahdelta. Heistä Riikka-Liina Saravuomalla olisi mahdollisuus hoitaa tehtävää vain kesä-elokuun ajan, joten hänet joudutaan kiinnostuksestaan huolimatta jättämään valinnassa huomiotta. Viran erityisiin tarpeisiin kuuluu Kirkkojärjestyksen 5 luvun 1 §:n mukaisten papin tehtävien lisäksi osallistuminen rippikoulutyöhön ja sovittavalla tavalla diakoniatyöhön. Virkaan määrättävältä vaaditaan rikosrekisteriote.
Haastatteluryhmä Tapio Markkanen, Pekka Joutsenoja ja Liisa Väätäinen on 19.2.2018 haastatellut Matias Koposen ja Kaisa Viinikan. Liitteenä 1 Matias Koposen ja Kaisa Viinikan CV:t. Haastattelutyöryhmän ehdotus on, että vokaatio annettaisiin TM Matias Koposelle. Matias Koposen
vahvuuksina on hyvä seurakuntaelämän tuntemus, monivuotinen työelämäkokemus nuorten
kanssa opetus- ja ohjaustehtävissä sekä rauhallisuus ja avoimuus vuorovaikutustilanteissa ja
erinomaiset valmiudet yhteiskunnallisen työn alueella. TM, YTM Kaisa Viinikan vahvuuksiksi nähdään laaja koulutuspohja, diakoniatyöhön valmiuksia antava työkokemus sekä luontevuus ja avoimuus vuorovaikutustilanteissa.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille pappisvihkimyksen saamista seurakunnan osa-aikaista (60 %) II seurakuntapastorin virkaa varten määräaikaisesti ajalle 1.6.31.12.2018. TM, YTM Kaisa Viinikan ja TM Matias Koposen ansioluetteloihin ja haastatteluihin
19.2.2018 pohjautuen kirkkoneuvosto antaa vokaation 60 % osa-aikaiseen II seurakuntapastorin
virkaan TM Matias Koposelle ajalle 1.6.-31.12.2018.
Viran erityisinä tarpeina on osallistuminen rippikoulu- ja diakoniatyöhön, yhteiskunnalliseen työhön liittyvät valmiudet luetaan eduksi. Virkaan määrättävältä vaaditaan rikosrekisteriote. Viran
vaativuusryhmä on 601 ja työmäärän mukainen peruspalkka 1.832,93 euroa kuukaudessa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.2.2018

16 §

Sivu 7

SEURAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON
Siilinjärven kunnanhallitus on 29.1.2018 kokouksessaan hyväksynyt Siilinjärven kunnan vanhusja vammaisneuvoston toimintasäännön, jossa määritellään muun muassa vanhus- ja vammaisneuvoston asema ja sen asettamiseen ja kokoonpanoon liittyvät asiat.
Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole kuntalaissa tarkoitettu kunnan virallinen toimielin, joten neuvoston jäsenet eivät muodollisesti ole kunnan luottamushenkilöitä.
Kunnanhallitus asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston ja vahvistaa sille toimintasäännön. Vanhus- ja vammaisneuvostoon kuuluu yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja yhdeksän (9) henkilökohtaista varajäsentä. Neljä (4) jäsentä edustaa kunnan alueella toimivia vanhusjärjestöjä. Vammaisjärjestöjä edustaa kaksi (2) jäsentä. Yksi (1) jäsenistä edustaa Siilinjärven seurakuntaa. Kaksi (2)
jäsentä muita vanhuksia/vammaisia edustavia yhdistyksiä. Neuvoston toimikausi on valtuustokausi.
Kunnanhallitus pyytää taustayhteisöjä nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä neuvostoon ja ilmoittamaan tiedot viimeistään 28.2.2018.
Vanhus- ja vammaisneuvostossa seurakuntaa ovat aiemmin edustaneet diakoniatyöntekijät Eija
Laitanen ja Erja Valkonen. Diakoniatiimi esittää, että seurakunnan edustajiksi neuvostoon seuraavaksi toimikaudeksi nimetään Erja Valkonen varsinaiseksi ja Liisa Tiilikainen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto nimeää Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoon kunnanhallituksen
pyynnön mukaisesti Siilinjärven seurakunnan edustajiksi Erja Valkosen varsinaiseksi ja Liisa Tiilikaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
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Sivu 8

KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN PALKKAAMINEN
Toimistosihteeri Maire Kaijanen on irtisanoutunut kirkkoherranviraston toimistosihteerin virasta
1.5.2018 alkaen. Tätä ennen hän on vuosilomalla 26.2.-30.4.2018.
Tehtävä on henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2018-2025 suunniteltu täytettäväksi työsopimussuhteisena. Tehtävän jatkuminen tulevina vuosina riippuu Kirkkohallituksen ajaman alueellisen
keskusrekisterisuunnitelman toteutumisesta Kuopion alueella. Nykyisellä palvelutasolla ja asiakasmäärillä sekä kirkkoherranvirastolle kuuluvilla muilla tehtävillä kirkkoherranvirastossa on edelleen tarve kahdelle toimistosihteerille. Sitovaa ajankohtaa alueellisen keskusrekisterin toteutumisesta tai muita perusteita tehtävän määräaikaista täyttämistä varten ei ole, joten tehtävä on ensisijaisesti täytettävä toistaiseksi voimassa olevana. Mikäli tehtävä täytetään virkana, on se julistettava haettavaksi. Tehtävä voidaan kuitenkin täyttää myös työsopimussuhteisena, jolloin tehtävään on mahdollista valita siihen sopivaksi katsottu henkilö ilman sen avoimeksi julistamista.
Vapautuva virka voidaan tässä tapauksessa lakkauttaa. Toimistosihteeri on tarve palkata nykyisen viranhaltijan vuosiloman ja uuden työntekijän perehdyttämisen vuoksi jo 1.3.2018 alkaen.
Kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävistä on aiempaa kokemusta virkavapaan sijaisena
kahden kuukauden ajan vuonna 2017 toimineella kasvatustieteiden kandidaatti Mirka Karhusella.
Tutkinto on asiantuntijakoulutusohjelman mukainen koulutussuunnittelijan, koulutussihteerin tai
hallinnon tehtäviin pätevöittävä. Mirka Karhunen on aiemman kokemuksensa perusteella kiinnostunut toimistosihteerin tehtävästä sillä ehdolla, että tehtävä jatkuisi ainakin vuoden 2019 loppuun. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole syytä olettaa, että kirkkoherranviraston
henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset toteutuisivat tätä aiemmin.
Kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 403. Tehtävän peruspalkaksi on määritetty vaativuusryhmän vähimmäispalkka, joka on tällä hetkellä 2.060,89 euroa kuukaudessa.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto palkkaa kasvatustieteiden kandidaatti Mirka Karhusen toimistosihteeriksi kirkkoherranvirastoon 1.3.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen. Tehtävän vaativuusryhmä on 403 ja peruspalkka on vaativuusryhmän mukainen vähimmäispalkka.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
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Sivu 9

ARKISTONHOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN
Kirkkoneuvoston 15.1.2013 hyväksymän arkistosäännön mukaan seurakunnan arkistotoimesta
vastaa kokonaisuudessaan kirkkoherra kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti. Kirkkoneuvoston arkistonhoitajaksi määräämä toimistosihteeri vastaa päätearkistotöistä, kuten luetteloinnista, kuvailusta, hävittämisestä ja tietopalvelusta. Työalojen arkistovastuuhenkilöt vastaavat
asiakirjojen järjestämisestä ja niiden siirtämisestä arkistoon sekä lyhyen aikaa säilytettävien asiakirjojen hävittämisestä tietosuoja huomioiden. Arkistovastuuhenkilöt nimeää kirkkoherra tai talousjohtaja omien vastuualueidensa osalta.
Kirkkoneuvosto on 16.3.2016 määrännyt arkistonhoitajaksi toimistosihteeri Maire Kaijasen. Hänen siirtyessään eläkkeelle 1.5.2018 lukien on arkistonhoitajaksi määrättävä toinen viranhaltija.
Tehtävään on käytettävissä toimistosihteeri Anna Liisa Savolainen.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto määrää arkistonhoitajaksi 1.5.2018 lukien toimistosihteeri Anna Liisa Savolaisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611

19 §

SIJOITUSTOIMINNAN RAPORTTI VUODELTA 2017
Seurakunnalla on täyden valtakirjan varainhoitosopimus Seligson & Co Oy:n kanssa. Esityslistan
liitteenä 2 on raportti Seligsonin sijoitussalkusta rahastoittain 31.12.2017. Sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 1.568.176,02 euroa.
Sijoitussalkun hankinta-arvo oli
1.121.251,39 euroa, joten sijoitusten markkina-arvo oli tilinpäätöshetkellä 446.924,63 euroa ja
39,86 % hankinta-arvoa korkeampi. Salkun kokonaistuotto oli tilinpäätöshetkellä 77,56 %. Kokonaistuotossa on otettu huomioimaan sijoitetussa pääomassa tapahtuneet muutokset. Seligsonin sijoitussalkusta osakerahastojen osuus oli 66 % ja korkorahastojen osuus 34 %.
Vuoden 2017 aikana Seligsonin salkkuun kuuluvien rahastojen myyntivoittoja tuloutettiin seurakunnan talousarvioon yhteensä 235.086,91 euroa. Omaisuudenhoitopalkkiota maksettiin Seligsonille vuonna 2017 yhteensä 3.164,64 euroa.
Seligsonin salkun lisäksi seurakunnalla oli 276.500 euron nimellisarvoinen joukkovelkakirjalaina
Danske Perpetual, joka erääntyi 15.5.2017. Sijoitukselle kertyi vuonna 2017 korkoa 5.228,60 e
(4,878 %). Osuuskunta Metsäliiton osuuksista kertyi talousarvioon osuuskorkoa 867,61 euroa ja
Osuuskunta KPY:n osuuksista osuuspääoman korkoa 4.480 euroa.
Seurakunnan korko- ja muut rahoitustuotot olivat vuonna 2017 yhteensä 249.233,20 euroa ja rahoituskulut 3.215,25 euroa. Nettotuotto oli 183.517,95 euroa talousarviota parempi.
Vuoden 2018 talousarviossa on varauduttu siihen, että sijoitussalkusta pystyttäisiin saamaan tuottoa rahastojen myyntivoittoina 185.000 euroa.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee sijoitustoiminnan raportin vuodelta 2017 tiedoksi. Talousjohtaja valtuutetaan myymään osakerahasto-osuuksia niin, että vuoden 2018 talousarviossa huomioitu myyntivoittotavoite toteutuu. Alkuperäinen hankintapääoma sijoitetaan uudelleen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SUUNNITELMA JUMALANPALVELUSKOLEHDEISTA KESÄKAUDELLE 2018
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana jumalanpalveluksissa koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niiltä osin kuin Kirkkohallitus ei ole kolehteja määrännyt KL 22:2,1 kohta 9 perusteella (KJ 2:8 §). Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti suunnitelma
voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain.
Liitteenä 3 olevan kesäkauden 2018 (kesä-elokuu) jumalanpalvelusten kolehtisuunnitelman pohjana ovat Kirkkohallituksen määräämät viralliset sekä Kirkkohallituksen ja hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät ajankohtaan sijoitettavat ja suosittelemat kolehtikohteet. Suunnitelmassa ei
ole muutoksia virallisiin kolehtikohteisiin. Kolehtisuunnitelmaan sisältyy myös muiden kuin päiväjumalanpalvelusten kolehteja.
Vuotta 2018 koskevia kolehtipyyntöjä on tullut yhdistyksiltä ja järjestöiltä. Kolehtisuunnitelmissa
on otettu huomioon ensisijaisesti Kirkkohallituksen suosittelemat kohteet. Lisäksi on tuettu oman
kunnan alueella toimivia yhdistyksiä, joiden kanssa seurakunnalla on myös muuta, lähinnä diakonista yhteistyötä.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole
erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen painavasta syystä tapahtuvasta kolehdin
kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan ohjeen:
Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on voitu siirtää,
mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan
kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää
paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin kerätä ensimmäisenä mahdollisena
painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä. Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta
ilmoitetaan kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä osoitteeseen terhi.kiuru@evl.fi

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy liitteenä olevan kesäkauden 2018 kolehtisuunnitelman, ja
2) myöntää kirkkoherralle oikeuden tarvittaessa muuttaa kolehtikohdetta suunnitelmakauden aikana Kirkkohallituksen ohjeissa mainituista syistä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
·

Tuomiokapituli on 8.2.2018 antanut pastori Olli Kortelaiselle viranhoitomääräyksen kirkkoherran virkaan 1.6.2018 lukien.

·

Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
2
7.2.2018
Keittiökaapiston hankinta / Haarahongantie 11 B 19
3
12.2.2018 Luottotappioiden kirjaaminen

·

Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
1
11.1.2018 Lastenohjaajien viikkotyöajan määrääminen kevätkaudeksi 2018
2
24.1.2018 Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajan sijaiseksi ottaminen
3
29.1.2018 Määräaikaiseen virkasuhteeseen diakoniaviransijaiseksi ottaminen

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin:
·

Siilinjärven kunta on irtisanonut Kiinteistö Oy Siilinjärven Asematie 11:ssä sijaitsevan toimitilan
vuokrasopimuksen päättymään 31.5.2018. Seurakunta on aikoinaan vuokrannut ko. tilan partiolaisten ja seurakunnan retkivälineiden varastotilaksi.

·

Kehvo-Väänälänrannan rantayleiskaava on nähtävillä 2.2.-5.3.2018. Seurakunnan kaava-alueelle sijoittuvien rantojen osalta kaava on aiemmin annetun lausunnon mukainen. Kehvolla
olevalle Ryhjänpuro-tilalle on sijoitettu kaksi rakennuspaikkaa loma-asunnoille.

·

Vuorelan kirkon takuutöihin liittyen on vielä selvitettävänä taiteovien toimimattomuusongelma
ja vesikaton vuoto.
Keskusteltiin alkometrin hankinnasta ja annetaan hankinta yhteistyötoimikunnan harkittavaksi.
Lisäksi keskusteltiin henkilöstötilanteesta. Viinamäen asemakaava-alueen tonttien myynnistä tai
vuokraamisesta järjestetään keväällä tarjouskilpailu.

Lisätiedot

22 §

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

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

