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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.1.–19.2.2018 viraston
aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 10.1.–
19.2.2018.

toimistosihteeri

PÖYTÄKIRJA

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Nro

Sivu

1 / 2018

Kokousaika

17.1.2018 klo 18.00 – 19.25

Kokouspaikka

Seurakuntatalon kokoushuone

Läsnä olleet jäsenet ja
varajäsenet

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

§§ 1 - 7

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Seppo Laitanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 17.1.2018

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

Kyllikki Puustinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
sihteeri

Liisa Väätäinen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.1.-19.2.2018.

toimistosihteeri
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17.1.2018

1§

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.

2§

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 yksimielisesti Kyllikki Puustinen ja Liisa Väätäinen.

3§

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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Sivu 3

RIPPIKOULUN VUOSISUUNNITELMAN 2018 HYVÄKSYMINEN
Voimassa olevan rippikouluohjesäännön 2 §:n mukaan seurakunnan rippikoulutyössä on laadittava

vuosittainen suunnitelma, jonka kirkkoneuvosto hyväksyy. Vuosisuunnitelmassa on esitettävä
olennaiset tiedot vuoden rippikouluista. Ohjesäännön 5 § mukaan samassa ryhmässä opetettavien määrä saa olla enintään 25. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon
ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt.
Vuoden 2018 rippikoulujen toteuttamisessa otetaan askel kohti Rippikoulusuunnitelma 2017:n
perusajatusta leirijaksojen pidentämisestä vähintään seitsemään päivään. Aiemman viiden päivän sijasta Siilinjärven rippikoulujen leirijaksot kestävät nyt kuusi päivää siten, että pääjakso aloitetaan sunnuntaina ja se päättyy perjantaina puolen päivän aikoihin. Päiväjakso poistuu kokonaan ja tarvittavat lisätunnit opetukseen tulevat talvi-kevätkauden lisääntyneistä opetuspäivistä
ja osallistumisesta koko ryhmänä seurakunnan elämään. Kunkin rippikoulun kestoksi suunnitelmassa määritellään vähintään puoli vuotta ja tuntimääräksi 80 tuntia.
Rippikouluikäisiä eli vuonna 2003 syntyneitä nuoria oli rippikoulujen ilmoittautumisaikaan syksyllä
2017 Siilinjärven seurakunnassa 266. Rippikouluun osallistuvien määräksi arvioitiin noin 260
nuorta. Rippikouluun ilmoittautuminen toteutettiin sähköisesti seurakunnan verkkosivujen kautta.
Ilmoittautuneita oli 279 nuorta, joista 9 on muista seurakunnista ja 8 väestörekisteristä. Siilinjärveläisistä nuorista 256 ilmoittautui oman seurakunnan rippikouluun, ja 23 nuorta on ilmoittanut
käyvänsä rippikoulun muualla. Pienryhmärippikouluun ilmoittautui 6 henkilöä. Seikkailurippikoulu
ei toteudu vuonna 2018.
Ilmoittautumisten ja niiden pohjalta tehdyn ryhmäjaon sekä myöhemmin perustelluista syistä pyydettyjen ryhmän vaihtojen perusteella 25 rippikoululaisen raja ylittyy ryhmissä 3 (28 rippikoululaista), 4A (27), 5 (28) ja 9 (26). Näille ryhmille anotaan kirkkoneuvostolta ryhmäkoon ylittämisoikeutta.
Rippikoulujen osallistumismaksut pysyvät entisellään. Siilinjärven seurakunta on vuoden 2018
alussa liitetty Kuopion tuomiorovastikuntaan. Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja rovasti Reijo Leino on esittänyt, että Siilinjärven seurakunta noudattaisi
Kuopion seurakunnista Siilinjärven rippikouluihin tulevien osalta samaa hinnoittelua kuin oman
seurakunnan rippikoululaisilla. Kuopion seurakunnilla on yhtenäinen rippikouluhinta, muiden seurakuntien rippikoululaisilta ei peritä korkeampaa osallistumismaksua.
Esityslistan liitteenä 1 on pastori Sanna Marinin laatima esitys vuoden 2018 rippikoulutyön vuosisuunnitelmaksi.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy liitteenä olevan rippikoulun vuosisuunnitelman 2018 ja
2) myöntää luvan ryhmäkoon ylittämiseen ryhmissä 3, 4A, 5 ja 9 sekä
3) hyväksyy Kuopion seurakunnista tuleville rippikoululaisille saman suuruisen rippikoulun osallistumismaksun kuin siilinjärveläisille.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1) hyväksyä liitteenä olevan rippikoulun vuosisuunnitelman 2018 ja
2) myöntää luvan ryhmäkoon ylittämiseen ryhmissä 3, 4A, 5 ja 9 sekä
3) hyväksyä Kuopion seurakunnista tuleville rippikoululaisille vastaavan suuruisen osallistumismaksun kuin Kuopion seurakunnat perii omilta rippikoululaisiltaan.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 4

DIAKONIAVIRANHALTIJAN SIJAISEN VALITSEMINEN
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 ovat 10.1. klo 11 mennessä hakeneet 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 ja sosionomi(AMK)-diakoni Outi Reuter Kuopiosta. Mahdollisista myöhemmin tulleista hakijoista tiedot lähetetään sähköpostitse.
Pia Jääskeläisellä on virkaan vaadittava pätevyys. Hänellä on työkokemusta diakoniatyön sijaisuudesta yhteensä neljän kuukauden ajalta Alavan ja Kallaveden seurakunnista ja lisäksi seitsemän kuukauden pituinen sijaisuus nuorisotyönohjaajana Järvi-Kuopion seurakunnassa.
Paula Paavilaisella on virkaan vaadittava pätevyys. Hän on toiminut diakoniatyössä Kallaveden
seurakunnassa 19.5.2015 lähtien ja sitä ennen Kuopion seurakuntayhtymässä erityisnuorisotyönohjaaja 19.9.2011-30.6.2014 ja nuorisosihteerinä 1.7.2014-18.5.2015 sekä Alavan seurakunnassa nuorisotyönohjaajana, 1.4.-31.7.2011.
Outi Reuterilla on tehtävään vaadittava pätevyys. Hän on toiminut diakoniatyössä Pyhäjärven
seurakunnassa marraskuusta 2016 lähtien ja sitä ennen Puijon seurakunnassa vuonna 2015 ja
Sotkamon seurakunnassa vuoden 2016 maaliskuuhun.
Mirja Huovilalla ei ole tehtävään vaadittavaa pätevyyttä. Hän on toiminut mielenterveys-vanhushoitajana Kymijoenhoiva ry:ssä vuosina 2009-2013 ja mielenterveyshoitajana Carean psykiatrisessa sairaalassa Kuusankoskella 4 kk vuonna 2014.
Riikka Ruotsalaisella ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä. Hän on toiminut Kuopion kaupungin
vanhusten palveluohjauksessa kolme kuukautta vuonna 2017 ja lastensuojelun perhetyössä
kolme kuukautta vuonna 2016.
Kirkkoneuvosto on nimennyt haastatteluryhmään kirkkoneuvoston jäsenistä Pekka Joutsenojan,
Ritva Venäläisen ja Liisa Väätäisen sekä johtava diakoniaviranhaltija Liisa Tiilikaisen ja kirkkoherra Seppo Laitasen. Seppo Laitanen ja Liisa Tiilikainen valitsevat haastateltavat 11.1. ja lähettävät yhdistelmän hakijoiden tiedoista haastatteluryhmälle. Haastattelut järjestetään maanantaina 15.1.2018 ja haastatteluryhmän lausunnon pohjalta tehty esitys tuodaan kokoukseen.
Kokouskutsun lähettämisen jälkeen Pia Jääskeläinen ja Paula Paavilainen peruivat hakemuksensa toisen työpaikan saatuaan ja virkaan vaadittava pätevyys hakijoista oli sen jälkeen enää
Outi Reuterilla. Kirkkoneuvostolle ja haastatteluryhmälle asiaa valmistelleet kirkkoherra ja johtava
diakoniaviranhaltija totesivat, ettei haastattelun järjestämiseen ollut tarvetta, koska Outi Reuter
on hakenut virkaa Siilinjärven seurakunnassa aiemminkin ja häntä on haastateltu jo kahteen kertaan. Johtava diakoniaviranhaltija esitti hakuajan jatkamista viransijaisuudelle, jotta valinta olisi
mahdollista suorittaa useampien pätevien hakijoiden joukosta.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa diakonian viransijaisuuden hakuaikaa siten, että sijaisuus on haettavana 31.1.2018 klo 15 mennessä. Haussa otetaan huomioon ensimmäisellä hakuajalla viransijaisuutta hakeneet.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Sivu 5

ILMOITUSASIAT

Kirkkoherran
päätösesitys

·

Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
36 17.11.2017 Luottotappioiden kirjaaminen
1
5.1.2018
Vaihtolavahankinta Viinamäen hautausmaalle

·

Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
41 16.11.2017 Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julk)
42 16.11.2017 Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julk)
43 16.11.2017 Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julk)
44 21.11.2017 Maksuvapautuksen myöntäminen diakonialeirin maksusta (ei julk)
45 24.11.2017 Peruspalkan määräaikainen tarkistaminen
46 22.12.2017 Määräaikaiseen virkasuhteeseen lähetyssihteerin sijaiseksi ottaminen

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin täydennyksin.
Hyväksyttiin täydennys kevään 2018 kolehtisuunnitelmaan siten, että kiirastorstaina kolehti kerätään Kuopion vankien ystävät ry:lle.
Kirkkoherra antoi katsauksen lapsityön ja papiston henkilöstötilanteesta ja sijaisjärjestelyistä.
Talousjohtaja antoi katsauksen toimintavuoden 2017 väestökehityksestä ja tilinpäätöstiedoista.
Merkittiin tietoon lääninrovasti Jaana Marjasen tervetulokirje Kuopion tuomiorovastikuntaan sisältäen myös kutsun lähetysjuhlille Kuopioon.
Pekka Kiiski toi aikamiesten terveiset tutustumismatkalta Kuopion katoliseen seurakuntaan.

Lisätiedot

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

7§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

