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Mahdollisesta esteestä kokoukseen osallistumiselle ilmoitus puheenjohtajalle puh. 0400-376756, sihteerille
puh. 044-7284621 tai taloustoimistoon puh. 017-2884620.

Kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo 17.30.

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.11.-3.12.2018 viraston aukioloaikoina.

PUHEENJOHTAJA
Tapio Markkanen

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu ja nähtävillä pitoilmoitus on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 17.10.-3.12.2018.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta

PÖYTÄKIRJA

Kirkkovaltuusto
Nro

Sivu

3 / 2018

Kokousaika

1.11.2018 klo 18.00 – 18.18

Kokouspaikka

Seurakuntatalon päätysali

Saapuvilla olleet

Jäsenet
Ahonen Ilkka
Eskola Suvi
Heikkinen Päivi
Jauhiainen Ossi
Joutsenoja Pekka
Jäppinen Eeva
Kajan Ritva
Kasurinen Janne
Katainen Lauri
Kerkola Riitta
Kiiski Pekka
Koivisto Markus
Kolehmainen Jari
Korhonen Leena
Korhonen Tarja
Kraft Beatrice
Lehtola Saara
Markkanen Jukka

1

Markkanen Tapio
Niemelä Anne
Ojala Pirjo
Puustinen Kyllikki
Ruuskanen Riitta
Sihvonen Helena
Venäläinen Ritva
Villman Kirsti
Väätäinen Liisa
Varajäsenet
Happonen Olli
Tolvanen Joona

Yhteensä 23/27 jäsentä
Muut saapuvilla olleet ja
läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

Kortelainen Olli, kirkkoherra
Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri

§§ 17 - 24

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Tapio Markkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 1.11.2018

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

Lauri Katainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
pöytäkirjanpitäjä

Riitta Kerkola

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 2.11.-3.12.2018

toimistosihteeri
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ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

1.11.2018

17 §

Sivu 2

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra Olli Kortelainen toimittaa alkuhartauden.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Olli Kortelainen toimitti alkuhartauden.

18 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen
käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon liittyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja
kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan allekirjoittama kokouskutsu asialuetteloineen ja kokouksen esityslista on lähetetty jäsenille 16.10.2018. Kokouskutsu asialuetteloineen, johon on liitetty ilmoitus
pöytäkirjan nähtävillä oloajasta, on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 17.10.2018.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa pidettävän alkuhartauden jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Päätös

Kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon ja toteaa sen jälkeen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu
ja päätösvaltainen.
Todettiin, että esteen kokoukseen osallistumiselle olivat ilmoittaneet Janne Kasurinen ja Riitta
Ruuskanen. Varajäseninä kokoukseen kutsutut Olli Happonen ja Joonas Tolvanen huomioidaan
nimenhuudossa.
Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 23 valtuutettua. Kokous todettiin laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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19 §

Sivu 3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n 1-2 momentin mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen
4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirja
on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen.
Kirkkovaltuusto päätti 14.1.2015 käyttää pöytäkirjantarkastajien valinnassa aakkosjärjestystä. Tarkastusvuorossa ovat Lauri Katainen ja Riitta Kerkola.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Päätös

20 §

Kirkkovaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Kataisen ja Riitta Kerkolan, jotka
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esittelylistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin päätä, kirkkovaltuustolle esittelylistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019

Kirkkoneuvosto
15.8.2018 § 76
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.
-------------------------------------------------
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Kirkkovaltuusto
1.11.2018 § 21
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,25.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621

22 §

TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

Kirkkoneuvosto
10.10.2018 § 103 Kirkkovaltuuston hyväksymään vuoden 2018 talousarvioon sisältyvään henkilöstösuunnitelmaan
on kirjattu, että kirkkoherranvirastosta 1.5.2018 vapautuva toimistosihteerin virka lakkautetaan ja
tehtävään palkataan määräaikainen toimistosihteeri siihen saakka, kun kirkonkirjojenpito siirtyy
hoidettavaksi keskusrekisterissä. Siirtymisen arvioitiin olevan ajankohtaista aikaisintaan vuoden
2019 alusta.
Kirkkovaltuusto päätti 14.12.2017, ettei seurakunta liity tässä vaiheessa Kuopion aluekeskusrekisteriin. Kirkkoneuvosto päätti 21.2.2018 palkata Mirka Karhusen kirkkoherranviraston toimistosihteeriksi 1.3.2018 lukien toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen, koska tehtävän
määräaikaiseen täyttämiseen ei ollut perusteita. Maire Kaijanen jäi eläkkeelle toimistosihteerin
virasta 1.5.2018.
Avoimeksi jäänyt toimistosihteerin virka voidaan tarpeettomana lakkauttaa, koska vastaavaan tehtävään on jo palkattu työsopimussuhteinen työntekijä. Kirkkoherranvirastoon jää edelleen yksi
toimistosihteerin virka, jossa viranhaltijana on Anna Liisa Savolainen.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoherranvirastosta lakkautetaan avoimeksi jäänyt toimistosihteerin virka.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------Kirkkovaltuusto
1.11.2018 § 22
Kirkkoneuvoston
päätösesitys

Kirkkovaltuusto lakkauttaa avoimeksi jääneen toimistosihteerin viran.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
· Kirkkoneuvosto on 19.9.2018 valinnut diakoniatyöntekijän virkaan 1.11.2018 lukien Kirsi Launosen.
· Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 srk-talon päätysalissa ja Vuorelan
kirkon kahviossa. Vaalipäivänä 18.11.2018 äänestys on kirkossa ja Vuorelan kirkossa klo
11-20.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Päätös

24 §

Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin, että srk-pastori Heikki Kastarinen on
irtisanoutunut siten virkasuhde päättyy 31.12.2018. Tuomiokapituli on julistanut viran haettavaksi
ilmoitusmenettelyllä 15.11.2018 mennessä.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

