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

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.11.–7.12.2015 viraston aukioloaikoina.

PUHEENJOHTAJA
Tapio Markkanen

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 23.10.20157.12.2015.
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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
Heikkinen Hanna
Hiltunen Päivi
Kauhanen Jouko
Lehto Hanna
Rautiainen Hanna-Maija
Remes Katariina
Tolvanen Joonas
Yhteensä 25 /27 jäsentä

Muut saapuvilla olleet ja
läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

Laitanen Seppo, kirkkoherra
Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri

§§ 35 – 42

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Tapio Markkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 4.11.2015

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

Jari Kolehmainen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 5.11.–7.12.2015.
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35 §

Sivu 2

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

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra Seppo Laitanen toimittaa alkuhartauden.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Seppo Laitanen toimitti alkuhartauden.

36 §

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 22.10.2015. Kokouskutsu asialuetteloineen, johon on liitetty
ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä oloajasta, on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle
23.10.2015.
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 etukäteen ilmoittaneet Ossi Jauhiainen,
Riitta Kerkola, Pekka Kiiski, Markus Koivisto, Beatrice Kraft, Saara Lehtola, Riitta Ruuskanen ja
Ritva Venäläinen. Kokoukseen varajäseninä kutsutut Hanna Heikkinen, Päivi Hiltunen, Jouko
Kauhanen, Hanna Lehto, Hanna-Maija Rautiainen, Katariina Remes ja Joonas Tolvanen
huomioitiin nimenhuudossa.
Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 25 valtuutettua. Kokous todettiin laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

4.11.2015

37 §

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.
Aakkosjärjestyksessä seuraavina ovat vuorossa Janne Kasurinen ja Lauri Katainen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Päätös

38 §

Kirkkovaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Janne Kasurisen ja Lauri Kataisen,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi yksimielisesti Lauri Kataisen ja Jari
Kolehmaisen, 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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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016

Kirkkoneuvosto
9.9.2015 § 74
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Vuoden 2016
tuloveroprosentin suuruus tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään 17.11.2015.
Elokuun loppuun mennessä seurakunnille on tilitetty kirkollisveroja 2,4 % edellisvuotta
vähemmän. Siilinjärven seurakunnan kirkollisverotulojen vähennys vastaavana aikana oli 1,6 %.
Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan Siilinjärven kunnallisveron määrä vuonna 2015 kasvaisi
2,4 %. Seurakunnan kirkollisverotulokehitys on viime vuosina ollut 5-7 prosenttiyksikköä
kunnallisverokehitystä heikompi. Tämä ennakoisi kirkollisverotuloihin vähennystä vuodelle 2015
noin 2 %. Kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna 2016 Siilinjärven kunnallisverotilitykset
kasvaisivat 2,8 %. Tätä taustaa vasten seurakunnan kirkollisverotilitykset jäisivät noin 2 %
edellisvuotta pienemmiksi.
Kertyneiden verotulojen perusteella vuodelle 2015 asetettu verotulotavoite täyttyy ja sitä voidaan
kirkollisveron osalta käyttää ennusteiden pohjana. Yhteisöverotusoikeus poistuu vuoden 2016
alusta ja tilalle tulee kuluttajahintaindeksiin sidottu valtionkorvausjärjestelmä. Yhteisöveroja
tilitetään seurakunnalle aiemmilta vuosilta pieniä määriä vielä vuosina 2016-2018.
Verotulojen kehitys 2014-2016 (veroprosentti 1,25)
Verovuosi
2014Tp
2015E
2016E

Kirkollisvero Yhteisövero
3.328.005
447.739
3.280.000
450.000
3.220.000
50.000

Yhteensä
3.775.745
3.730.000
3.270.000

Muutos-%
+ 0,7
- 1,2
- 12,3

Tuotto- ja kulukehitys 2014-2016

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Kirkollisverotulot
Yhteisöverotulot
Valtionkorvaus
Verotuskustannukset ja
keskusrahastomaksut
Rahoitustuotot ja –kulut
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos

2014Tp
538.224
-3.898.294
-3.360.070
3.328.005
447.740

2015Ta
662.350
- 4.059.950
- 3.397.600
3.280.000
440.000

2015E
650.000
-4.050.000
-3.400.000
3.280.000
450.000

2016E
636.000
- 3.946.500
- 3.310.500
3.220.000
50.000
425.000

-342.181
67.883
141.377
-343.004
-201.627

- 347.000
134.900
107.600
- 341.500
- 233.900

-348.000
180.000
162.000
- 342.000
- 180.000

- 399.000
62.000
47.500
- 450.000
- 402.500

Nykyisen tuloverotuloprosentin perusteella arvioitu kirkollisverotulokertymä ei riitä kattamaan
talousarviovuoden kuluja vaan tilikauden tulos vuonna 2016 tulee jäämään selvästi
alijäämäiseksi.
Tuloveroprosentissa vajaus on noin 0,15 prosenttiyksikköä eli laskennallisen
tuloveroprosentin pitäisi olla 1,40, jotta päästäisiin nollatulokseen. Veroprosentin korottamiseen
ei kuitenkaan vielä vuonna 2016 ole tarvetta vaan 2016 ennakoitu alijäämä on katettavissa
edellisvuosien ylijäämillä. Jatkossa tuloveroprosentin korotusta on kuitenkin vakavasti harkittava
talouden tasapainottamiseksi.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi
1,25.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------------------------
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Kirkkovaltuusto
4.11.2015 § 39
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 1,25.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621

40 §

LAUSUNTO TRI MATTHIAS INGMANIN SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEEN

Kirkkoneuvosto
21.10.2015 § 94 Tri Matthias Ingmanin säätiön asiamies, rehtori Irma Tikkanen on 12.10.2015 saapuneella
lausuntopyynnöllä
pyytänyt
Siilinjärven
seurakunnan
kirkkovaltuustolta
lausuntoa
sääntömuutokseen, joka koskee säätiön hallituksen jäsenten valintaa. Nykyisten sääntöjen
mukaan kirkkovaltuusto on valinnut yhden seurakunnan jäsenistä neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Sääntöjen muuttamisen jälkeen säätiön hallitus täydentäisi itse itseään ja siinä olisi kaksi
Siilinjärven seurakunnan jäsentä. Toimikauden pituus olisi kolme vuotta. Säätiön sääntöihin on
tehty myös muita tarkistuksia.
Liitteenä 2 on säätiön nykyiset säännöt ja patentti- ja rekisterihallituksen 28.9.2015 säätiön
sääntömuutoshakemukseen antama korjauskehotus. Korjauskehotuksen liitteenä on säätiön
sääntöehdotus
ja
PRH:n
siihen
pyytämät
korjaukset
ja
täydennykset.
Sääntömuutosilmoitukseen tulee liittää Kuopion Kallaveden seurakunnan kirkkoherran, Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston ja Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuuston
lausunnot siltä osin, että hallituksen valintatapa muuttuu.
Lausuntopyyntö koskee vain hallituksen valintatavan muuttumista, mutta muiltakin osin siihen on
mahdollista tarvittaessa ottaa kantaa. Sääntöehdotuksen 3 §:n viimeisestä kappaleesta saa
käsityksen, että Siilinjärven seurakunta kuuluisi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään. Näiltä osin
lauserakennetta on sääntöehdotukseen syytä korjata.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto antaisi Tri Matthias Ingmanin säätiön
sääntöehdotukseen seuraavan lausunnon:
”Siilinjärven seurakunnalla ei ole huomauttamista säätiön hallituksen valintatavan muuttamiseen.
Sääntöjen 3 §:n viimeisen kappaleen tekstimuotoilua tulee korjata niin, että siitä selvästi ilmenee
Siilinjärven seurakunnan toimiminen itsenäisenä seurakuntana eikä Kuopion ev.lut
seurakuntayhtymään kuuluvana seurakuntana. Muilta osin sääntöehdotus on Patentti- ja
rekisterihallituksen korjaus- ja täydennysehdotukset huomioiden hyväksyttävissä.”

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------Kirkkovaltuusto
4.11.2015 § 40
Liitteenä 1 on säätiön nykyiset säännöt ja patentti- ja rekisterihallituksen 28.9.2015 säätiön
sääntömuutoshakemukseen antama korjauskehotus. Korjauskehotuksen liitteenä on säätiön
sääntöehdotus ja PRH:n siihen pyytämät korjaukset ja täydennykset.
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Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Kirkkovaltuusto antaa Tri Matthias Ingmanin säätiön sääntöehdotukseen seuraavan lausunnon:
”Siilinjärven seurakunnalla ei ole huomauttamista säätiön hallituksen valintatavan muuttamiseen.
Sääntöjen 3 §:n viimeisen kappaleen tekstimuotoilua tulee korjata niin, että siitä selvästi ilmenee
Siilinjärven seurakunnan toimiminen itsenäisenä seurakuntana eikä Kuopion ev.lut
seurakuntayhtymään kuuluvana seurakuntana. Muilta osin sääntöehdotus on Patentti- ja
rekisterihallituksen korjaus- ja täydennysehdotukset huomioiden hyväksyttävissä.”
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

41 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvoston suorittamia henkilöstövalintoja:
- 9.9.2015 valittiin diakonian virkaan sairaanhoitaja (AMK)-diakonissa Marjo Heiskanen, joka
on aloittanut työt 1.10.2015 lukien. Lastenohjaajan työsopimussuhteeseen (32 t/vko) valittiin
1.10.2015 alkaen Merja Manninen ja lastenohjaajan sijaiseksi ajalle 1.10.2015-30.6.2016
Hanna Halttunen.
- 21.10.2015 on valittu tiedottajan viransijaiseksi 31.12.2016 saakka FM Minna-Liisa Mathalt.
Kirkollisverotuloja seurakunnalle on tilitetty 30.9.2015 mennessä 2.746.826 euroa eli 1,8 %
edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Yhteisöveroja on tilitetty vastaavana aikana 358.108
euroa eli 3,8 % edellisvuotta enemmän. Kertyneiden verotulojen kokonaismäärä 30.9.2015 oli
3.104.933 euroa, joka on 1,1 % edellisvuotta vähemmän. Tilitysten valossa vuodelle 2015
arvioitu verotulojen määrä näyttäisi toteutuvan varsin hyvin.

Puheenjohtajan
päätösesitys
Päätös

42 §

Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti todeten, että Minna-Liisa Mathalt ei ota tiedottajan
viransijaisuutta vastaan vaan sijaisen valinta joudutaan suorittamaan kirkkoneuvostossa
uudelleen. Pekka Joutsenoja antoi informaatiota Vuorelan kirkon remontin tilanteesta ja Seppo
Laitanen kirkolliskokoukseen käsittelyyn menossa olevasta seurakuntarakennetta koskevasta
aloitteesta sekä turvapaikanhakijatilanteen vaikutuksista seurakunnan toimintaan.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto antaa liitteen mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

