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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 27.10.-27.11.2017 viraston aukioloaikoina.

PUHEENJOHTAJA
Tapio Markkanen

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 13.10.201727.11.2017.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta

PÖYTÄKIRJA

Kirkkovaltuusto
Nro

Sivu

3 / 2017

Kokousaika

26.10.2017 klo 18.00 – 18.40

Kokouspaikka

Srk-talon 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
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Markkanen Tapio
Niemelä Anne
Ojala Pirjo
Puustinen Kyllikki
Ruuskanen Riitta
Sihvonen Helena
Venäläinen Ritva
Villman Kirsti
Väätäinen Liisa
Varajäsenet
Hartikainen Aino
Heikkinen Hanna
Kröger Risto
Rautiainen Hanna-Maija

Yhteensä 27/27 jäsentä
Muut saapuvilla olleet ja
läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

Laitanen Seppo, kirkkoherra
Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri

§§ 23 - 30

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Tapio Markkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 26.10.2017

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

Ilkka Ahonen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
pöytäkirjanpitäjä

Suvi Eskola

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 27.10.-27.11.2017.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta
Kirkkovaltuusto

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

26.10.2017

23 §

Sivu 2

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

Puheenjohtajan
päätösesitys
Päätös

24 §

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra Seppo Laitanen toimittaa alkuhartauden.
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkovaltuusto vietti hiljaisen hetken edesmenneen Kauko Mielityisen muistolle, jonka jälkeen kirkkoherra Seppo Laitanen toimitti alkuhartauden.

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 13.10.2017. Kokouskutsu asialuetteloineen, johon on liitetty ilmoitus
pöytäkirjan nähtävillä oloajasta, on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 13.10.2017.
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.
Merkittiin, että esteen kokoukseen osallistumiselle olivat ilmoittaneet Eeva Jäppinen, Markus Koivisto, Beatrice Kraft ja Ritva Venäläinen. Kokoukseen varajäseninä kutsutut Aino Hartikainen,
Hanna Heikkinen, Risto Kröger ja Hanna-Maija Rautiainen huomioidaan nimenhuudossa.
Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 27 jäsentä. Kokous todettiin tämän jälkeen
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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25 §

Sivu 3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN 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 Liisa Väätäinen ja Ilkka Ahonen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Päätös

26 §

Kirkkovaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Väätäisen ja Ilkka Ahosen, jotka
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Ahonen ja Suvi Eskola, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

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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MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkoneuvosto
26.7.2017 § 70
Siilinjärven kunnan kanssa on neuvoteltu Viinamäen asemakaavamuutoksesta, joka koskee seurakunnan Kasurilan kylässä omistamia Louhela Rn:o 5:344, Mäntylä RN:o 5:345 ja Peltomäki
RN:o 5:343 –tiloja. Voimassa olevassa kaavassa alueet ovat yleisten rakennusten korttelialuetta
ja puistoalueita. Rakennusoikeutta nykyisessä kaavassa on yleisten rakennusten korttelialueella
1.391 k-m². Kaavamuutoksella seurakunnan omistamille kiinteistöille muodostuisi asuinpientalojen korttelialuetta (AP-12), pinta-ala n.1 754 m², rakennusoikeus 450 k-m², asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK-13), pinta-ala n. 4 939 m², rakennusoikeus 4500 k-m², asuinrakennusten korttelialuetta (A-2), pinta-ala n. 292 m², puistoaluetta (VP) n. 2 324 m², autopaikkojen korttelialuetta
(LPA), pinta-ala 1 421 m² ja suojaviheraluetta (EV) 2 033 m ² ja katualuetta n. 1 394 m². Rakennusoikeuden lisäys voimassa olevaan kaavaan tulisi olemaan 3.560 k-m². Liitteen 2 mukaisen
asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 19.5.-19.6.2017 ja tullee kunnanvaltuuston vahvistettavaksi lokakuussa 2017.
Asemakaavan muutoksesta ja osapuolten työnjaosta on kunnassa valmisteltu liitteen 2 mukainen
maankäyttösopimusluonnos. Sopimuksella kunta ja seurakunta osapuolet sopivat maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisista korvauksista alueen kaavoittamisen johdosta. Sopimuksen mukaisesti
seurakunta maksaa kunnalle korvauksena aiemmin toteutetun kunnallistekniikan ja julkisen palvelurakenteen toteuttamisen sekä kaavoittamisesta johtuvan arvonnousun mukaisesti 30 % toteutuneesta asuntorakentamisen rakennusoikeuden lisäyksestä. Rakennusoikeuden hintana käytetään 155 e/k-m². Seurakunnan maksettavaksi osuudeksi muodostuu näin olleen 3.560 k-m²*155
e* 30 % = 165.540 e. Rakentamiselle ei sopimuksella aseteta aikataulutettua toteuttamisvelvoitetta.
Maankäyttösopimukseen sisältyy kohta asemakaava-alueella tehtävistä keskinäisistä alueluovutuksista. Sen mukaan seurakunta luovuttaisi eri sopimuksella korvauksetta kunnalle Louhela- ja
Mäntylä -tiloista katualueet ja mahdolliset muut yleisiksi alueiksi osoitetut osat, yhteensä noin
4.406 m². Kunta luovuttaisi puolestaan seurakunnalle korvauksetta autopaikkojen korttelialueeksi
osoitetun noin 24 m²:n alueen Räihälä 5:402 tilasta liitettäväksi Mäntylä 5:345 –tilaan. Kauppa
käsitellään kunnan ja seurakunnan hallinnossa erillisenä asiana, kun kaava on saanut lainvoiman.
Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Viinamäen asemakaavamuutosta koskevan maankäyttösopimuksen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------Kirkkovaltuusto
26.10.2017 § 27 Maankäyttösopimus liitteenä 1 ja kaavakartta merkintöineen liitteenä 2.
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Viinamäen asemakaavamuutosta koskevan maankäyttösopimuksen.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä

Päivi Heikkinen katsoi itsensä kunnan viranhaltijana esteelliseksi asiaan käsittelyyn (hallintolaki 28 § 1 mom
4 kohta). Liisa Väätäinen katsoi itsensä esteelliseksi kunnanhallituksen jäsenyyden perusteella. Risto Kröger, Lauri Katainen, Leena Korhonen, Tarja Korhonen ja Hanna Heikkinen katsoivat itsensä esteelliseksi
kunnanvaltuuston jäsenyyden perusteella. Em. eivät osallistuneet päätöksentekoon.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Kirkkoneuvosto
26.7.2017 § 69
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vuoden 2018 tuloveroprosentin
suuruus tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään 17.11.2017.
Kesäkuun loppuun mennessä seurakunnille on tilitetty kirkollisveroja 5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Siilinjärven seurakunnan osalta kirkollisverotulot vähenivät vastaavana aikana 4,3 %.
Verotulojen vähenemisen keskeiset syyt ovat kilpailukykysopimuksen mukaiset lomarahaleikkaukset ja seurakunnan jäsenmäärän lasku.
Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan Siilinjärven kunnallisveron määrä vuonna 2017 alenee
0,3 %. Tämä ennakoisi seurakunnan kirkollisverotuloihin vähennystä vuodelle 2017 noin 4-5 %.
Kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna 2018 Siilinjärven kunnallisverotilitykset kasvaisivat 2,8 %.
Siihen suhteutettuna seurakunnan kirkollisverotilitykset jäisivät vuonna 2018 noin 2 % edellisvuotta pienemmiksi.
Kertyneiden verotulojen perusteella vuodelle 2017 asetettu verotulotavoite jää noin 80.000 euroa
vajaaksi. Yhteisöverotusoikeus on poistunut vuoden 2016 alusta ja tilalle on tullut kuluttajahintaindeksiin sidottu valtionkorvausjärjestelmä. Yhteisöveroja ei seurakunnille enää vuonna 2018
tilitetä.
Tuotto- ja kulukehitys 2016-2018

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Kirkollisverotulot
Yhteisöverotulot
Valtionrahoitus
Verotuskustannukset ja
keskusrahastomaksut
Rahoitustuotot ja –kulut
Vuosikate
Satunnaiset tuotot
Poistot
Tilikauden tulos

2016Tp
642.374
-3.883.485
-3.241.111
3.227.463
63.914
423.720

2017Ta
652.800
- 3.851.600
- 3.198.800
3.150.000
5.000
426.900

2018E
642.500
-3.806.500
-3.164.000
3.010.000

-397.456
64.340
140.870

- 400.200
62.900
44.200

-416.700
200.000
54.300

4,1
218,0
18,6

-402.561
-261.691

- 478.800
- 433.000

- 481.400
- 427.100

0,5
- 1,4

425.000

Muutos%
- 1,6
- 1,2
- 1,1
- 4,4
- 100,0
- 0,4

Nykyisen tuloverotuloprosentin perusteella arvioitu kirkollisverotulokertymä ei riitä kattamaan talousarviovuoden kuluja vaan tilikauden tulos jää vuonna 2018 selvästi alijäämäiseksi. Tuloveroprosentissa vajaus on noin 0,25 prosenttiyksikköä eli laskennallisesti tuloveroprosentin pitäisi olla
1,50, jotta päästäisiin nollatulokseen. Veroprosentin korottamista ei kuitenkaan vielä vuodelle
2018 esitetä. Ennakoitu alijäämä on mahdollista kattaa edellisvuosien ylijäämästä, jota taseessa
tulee vuoden 2017 lopussa olemaan noin 3,5 miljoonaa euroa. Suunnittelukaudella 2019-2020
tuloveroprosentin korotus on toteutettava talouden tasapainottamiseksi, koska muutoin vuosikate
kääntyy negatiiviseksi. Tuolloin voidaan ottaa huomioon sote-uudistuksen vaikutukset seurakunnan verotuloihin. Uudistuksen ennakkolaskelmien perusteella kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan niin, että seurakuntien tulisi sen vuoksi laskea tuloveroprosenttia keskimäärin 0,1 prosenttiyksikköä.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,25.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkovaltuusto
26.10.2107 § 28
Kirkkoneuvoston
päätösesitys

Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,25.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621

29 §

ILMOITUSASIAT

·

·

·

·

Puheenjohtajan
päätösesitys
Päätös

30 §

Kirkkoherran virkaa ovat 28.6.2017 päättyneellä hakuajalla hakeneet Varpaisjärven kirkkoherra, pappisasessori Olli Kortelainen, Kiuruveden vs. kappalainen Matti Oikarinen, Kinnulan
ja Pihtiputaan seurakuntien yhteinen kirkkoherra Arja Huuskonen ja pastori (e. uusyrityskeskuksen johtaja) Antti Ylönen Tuusniemeltä. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antaa oman
lausuntonsa hakijoista 26.10.2017. Vaalin valmistelijaksi tuomiokapituli on määrännyt lääninrovasti Oiva Malisen. Kirkkoneuvoston valitsema haastattelutyöryhmä haastattelee hakijat
ke 1.11.2017. Ma 13.11.2017 klo 18 on kirkkovaltuustolla mahdollisuus haastatella hakijoita
Oiva Malisen johdolla. Tätä ennen klo 17-18 on myös seurakuntalaisilla mahdollisuus tutustua
hakijoihin ja haastatella heitä. Kirkkoneuvosto tekee valintaesityksensä kirkkovaltuustolle
22.11.2017 pidettävässä kokouksessa ja kirkkoherran vaali tapahtuu kirkkovaltuustossa
14.12.2017.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on päätöksellään 31.8.2017 § 14 päättänyt lakkauttaa
31.12.2017 Siilinjärven rovastikunnan ja liittää siihen kuuluneet seurakunnat 1.1.2018 alkaen
toisiin rovastikuntiin siten, että Rautavaaran ja Keiteleen seurakunnat liitetään Iisalmen rovastikuntaan, Siilinjärven seurakunta liitetään Kuopion tuomiorovastikuntaan ja Tervon ja Vesannon seurakunnat liitetään Rautalammin rovastikuntaan.
Seurakunnan jäsenmäärä 31.8.2017 oli 17.030 henkilöä, jossa on vähennystä vuoden alusta
96 jäsentä ja vuoden takaiseen tilanteeseen 211 jäsentä. Vähennys aiheutui pääosin muuttotappiosta, joka oli tammi-elokuussa 95 (60) henkilöä. Kastettuja oli 127 (122) ja kuolleita 85
(83) eli luonnollinen väestökasvu oli 42 (39) jäsentä. Kirkkoon liittyneitä oli 40 (52) ja eronneita
82 (68). Suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut tammi-elokuussa.
Tuloslaskelman toteutuma 1.1.-31.8.2017 tiliryhmittäin vertailtuna edellisvuoden vastaavaan
aikaan ja talousarvioon on liitteenä 2. Tulos oli elokuun lopussa 54.368 euroa ylijäämäinen,
joka on noin 13.000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Vuoden 2017 rahoitustuotot tulevat sijoitusrahastojen myyntivoittojen vuoksi olemaan edellisvuotta ja talousarviota selvästi paremmat. Toisaalta kirkollisverotulot tulevat jäämään alle talousarvion. Kirkollisverotulot olivat tammi-elokuulta 5,3 % edellisvuoden vastaavaa aikaa pienemmät. Henkilöstökulut ovat alentuneet edellisvuodesta 5,1 %. Koko vuoden arvioitu tulos tulee olemaan
noin 300.000 euroa alijäämäinen.

Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Lisäksi kirkkoherra informoi tulevan itsenäisyyspäivän tapahtumista. Seppeleenlaskijoiksi valittiin Pekka Joutsenoja ja Tapio Markkanen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto antaa liitteen mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

