SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ASIALISTA 3/2020

KOKOUSTIEDOT
Aika

torstaina 14.5.2020 kello 16.00

Paikka

Kokoontuminen klo 16.00 Saarijärven kirkkoon kuulemaan
kanttorihakijoiden musiikkinäytteet (sisäänkäynti sakastin kautta)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
27 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
28 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
29 § Työjärjestyksen hyväksyminen
30 § Kanttorin virran auki julistaminen / täyttäminen
31 § XXX
32 § XXX
33 § XXX
34 § Jumalanpalvelukset Kannonkoskella ja Kivijärvellä poikkeusolojen
aikana
35 § Rippikoulusuunnitelman muutos
36 § Kirkkokolehdit kesäkuu-syyskuu 2020
37 § Puutavaraleimikon myyminen / Metsä-Kolkanniemi 729-408-1-34
(50 ha)
38 § Puutavaraleimikon myyminen / Metsä-Kolkanniemi 729-408-1-34
(5,8 ha)
39 § Aurinkosähköpaneelitoimittajan valinta
40 § Tilinpäätöksen 2019 hyväksyminen
41 § Tiedoksi saatettavat asiat
42 § Kiireelliset asiat
Päätösehdotuksen tekijä on arvioinut lapsivaikutukset jokaisen
asiakokonaisuuden kohdalta parhaan tietonsa mukaan ja välittömät
vaikutukset /muutokset nykytilaan on kirjattu tarvittaessa asian
esittelytekstiin.
HUOMIO!
Elämme poikkeuksellista aikaa. Kirkkoneuvoston kokoukset ovat
lakisääteisiä, joten ne järjestetään koronaepidemiasta huolimatta. Meidän
kaikkien on kuitenkin tehtävä kaikkemme, ettemme kokousten
yhteydessä levittäisi tartuntaa toisiimme, lamauttaisi Saarijärven
seurakunnan päätöksentekoa ja sairastuttaisi lähimmäistämme vakavasti.
Siksi kirkkoneuvoston kokouksessa ei tarjoilla kahvia, vaan eväät jaetaan
erikseen.
Esteestä on ehdottomasti ilmoitettava välittömästi kirkkoherralle ja/tai
talousjohtajalle. Vähänkään sairaana tulee jäädä kotiin.
Emme kättele ja jokainen istuu omassa pöydässään vähintään metrin
etäisyydellä seuraavaan.

Jarmo Autonen

Emilia Jalomäki

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 3/2020

Aika

torstaina 14.5.2020 klo 16.00 – 20.30

Paikka
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Saarijärven kirkko (27-28 § ja 30 §) / seurakuntatalo (muut pykälät)

Muut osallistujat

Timo Jokinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Emilia Jalomäki, talousjohtaja, sihteeri (Teams -etäyhteyden kautta)

Pirjo Leppämäki, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Sari Honkonen
Reijo Kantonen
Pekka Viljakainen
Jyrki Rahkonen (paikalla § 29, 31 – 43 §)
Inkeri Puhakka
Jukka Ruusuvirta
Vesa-Matti Laaksonen
Jarmo Autonen, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtajat:

Pirjo Leppämäki
30 – 33 §

Jarmo Autonen
27 – 29 §, 34 – 43 §

Sihteeri:

Emilia Jalomäki
KÄSITELLYT ASIAT 27 - 43 §
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Aika ja paikka

Saarijärvi

Allekirjoitukset

Inkeri Puhakka

PÖYTÄKIRJA
NÄHTÄVÄNÄ

Kirkkoherranvirastossa

Aika ja paikka

Vesa-Matti Laaksonen

Kirkkoneuvosto

14.5.2020
27 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

28 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet
Reijo Kantonen ja Sari Honkonen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina, valittiin Inkeri Puhakka ja Vesa-Matti Laaksonen

29 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Todettiin, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja toimii kokouksen
puheenjohtajana § 30 – 33 aikana. Asialistan lähettämisen jälkeen on
tullut kaksi lisäasiaa (42 § ja 43 §, toimitettu sähköpostilla ennen
kokousta). Päätettiin käsitellä lisäasiat ennen § 37 käsittelyä.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

14.5.2020
30.1.2020
30 §
KANTTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN / TÄYTTÄMINEN

Kn 30.1.2020 § 6

Saarijärven seurakunnassa avautuu kanttorin virka 1.10.2020 nykyisen
viranhaltijan Kirsti Mustosen siirtyessä eläkkeelle.
Saarijärven seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa, joista nyt
vapautuva virka on ns. B-virka eli ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävä kanttorinvirka. Tämä virka on kokoaikainen 100%. Kaksi
muuta virkaa ovat ns. C-virkoja eli muuta kirkkohallituksen hyväksymää
tutkintoa edellyttävä kanttorinvirka. Toinen viroista on kokoaikainen
100% ja toinen osa-aikainen 80%.
Vapautuvan B-kanttorin tehtävänkuva sisältää seurakunnan
musiikkityön suunnittelua ja toteutusta, kuorotoiminta ja kuorojen
johtaminen Saarijärven alueella, musiikkiryhmät, musiikkikasvatus,
konserttitoiminta, vastaaminen seurakunnan nuotistoista ja soittimista,
urkuhuollon vastaava ja yhdyshenkilö.
Viran eritysiin tehtäviin kuuluu toimia musiikkityön koordinaattorina,
vastaavana kanttorina, kanttoritiimin vetäminen ja johtaminen,
kanttorien yhteisten töiden sekä tehtävien koordinointi ja jakaminen,
kanttorien vapaa-aikasuunnitelman esisuunnittelu ja sijaisten
hankkiminen yhteistyössä kirkkoherran kanssa esim. ns. keikkakanttorit
ja sijaisjärjestelyt.
Ensisijainen työskentely alue on Saarijärven alue ja toissijaisesti koko
seurakunta. Kanttorit mm. sijaistavat toisiaan koko seurakunnan alueella.
Tehtävä edellyttää vahvaa kanttorin ammattitaitoa, musiikkiosaamista,
seurakuntatyön ymmärtämistä ja tuntemista, yhteistyö- ja
ihmissuhdetaitoja, luovuutta, joustavuutta ja valmiutta liikkua
maantieteellisesti laajan seurakunnan alueella.
Virka tulee ottaa vastaan 1.10.2020 alkaen. Virkaan valitun tulee aloittaa
sijaisena 1.8.2020. Viran vaativuusryhmä on 601. Virkapaikka on
Saarijärvi. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä viran hoidon
kannalta esteetön lääkärintodistus ja rikosrekisteriote.
Viran rekrytointi aikataulu:
To 30.1
Pe 13.3
Viikko 13
To 23.4

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto päättää julistaa viran avoimeksi.
Hakuaika päättyy
Rekrytointityhmä tutustuu hakemuksiin ja valitsee
haastateltavat
Kirkkoneuvosto suorittaa haastattelun ja valinnan/vaalin

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 30
Kn 30.1.2020 § 6

14.5.2020
30.1.2020

Rekrytointi-ilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivuilla evl.fi avoimet
työpaikat, Lapuan hiippakunnan ja seurakunnan omilla kotisivuilla.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto julistaa Saarijärven seurakunnan ns. B-kanttorin
eli ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinviran
haettavaksi pe 13.3 klo 12 mennessä.
2. Virka tulee ottaa vastaan 1.10.2020 alkaen. Virkaan valittu
aloittaa kanttorin sijaisena 1.8.2020.
3. Virkapaikka Saarijärvi kirkko/seurakuntatoimisto.
4. Ensisijainen työskentelyalue Saarijärvi ja toissijaisesti koko
seurakunta.
5. Viranvaativuusryhmä on 601, peruspalkka 2 696,89 euroa +
koordinaattorilisä 50 euroa + kokemuslisät.
6. Viran vastaanottaminen edellyttää esteettömän
rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen esittämistä.
7. Kirkkoneuvosto valitsee rekrytointityöryhmän, johon kuuluvat
kirkkoherra, talousjohtaja ja kaksi kirkkoneuvoston nimeämää
jäsentä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-6.).
7. Kirkkoneuvosto valitsi rekrytointiryhmän jäseniksi kirkkoherran,
talousjohtajan ja Vesa-Matti Laaksosen ja Reijo Kantosen.
Tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki.

--------

Kn 14.5.2020 § 30

Määräpäivään mennessä saapui kolme hakemusta: Teresa Ahola, Kati
Koskinen ja Hanna Rahkonen. Hakijoista Teresa Ahola on opiskelija ja
valmistuu musiikin maisteriksi kesäkuussa 2020. Hakijat Kati Koskinen
ja Hanna Rahkonen ovat musiikin maistereita ja molemmilla on
työkokemusta.
Rekrytointityöryhmä päätti kutsua kirkkoneuvoston haastatteluun Kati
Koskisen ja Hanna Rahkosen.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto tutustuu hakemuksiin, suorittaa haastattelun ja valitsee
kokonaisarvionsa perusteella virkaan pätevimmän ja sopivimman
hakijan.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

14.5.2020
30.1.2020

jatkuu § 30
Kn 14.5.2020 § 30
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto tutustui hakemuksiin, suoritti haastattelun ja kuunteli
musiikkinäytteet. Kirkkoneuvosto totesi, että virkaan pätevin ja sopivin
on Hanna Rahkonen ja valitsi hänet Saarijärven seurakunnan kanttoriksi.
Varalle ei valittu ketään.
Sari Honkonen jääväsi itsensä päätöksenteon ajaksi ja poistui paikalta.
Tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

14.5.2020

31 § XXX Ei internetissä julkaistava

32 § XXX Ei internetissä julkaistava

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

14.5.2020

33 § XXX Ei internetissä julkaistava

34 §
JUMALANPALVELUKSET KANNONKOSKELLA JA
KIVIJÄRVELLÄ POIKKEUSOLOJEN AIKANA
Koronaepidemiasta johtuen poikkeusolojen aikana kaikki seurakunnan
kokoava toiminta on tauolla ohjeistusten ja tarvittavan ajan verran.
Myös lakisääteinen toiminta on rajoitettu siten, että korkein osallistuja
määrä on 10 henkilöä. Tämän vuoksi kirkollisiin toimituksiin on voinut
osallistua korkeintaan 10 henkilöä. Kirkkoherran luvalla tästä on voitu
poiketa pastoraalisista syistä muutamalla hengellä.
Jumalanpalvelukset on toimitettu poikkeusoljen aikana ilman läsnä
olevaa seurakuntaa vain Saarijärven pääkirkossa. Jumalanpalvelukset on
lähetetty livenä radioitse Järviradiossa, nettiradiossa ja Facebookissa.
Pääkirkon jumalanpalveluksia ovat poikkeusolojen aikana olleet
toimittamassa kaikki papit ja kanttorit.
Normaalioloissa jumalanpalvelus on Saarijärven kirkossa joka pyhä.
Kannonkoskella ja Kivijärvellä kolme kertaa kuukaudessa,
pääsääntöisesti ei kuukauden viimeisenä pyhänä. Pylkönmäellä kaksi
kertaa kuukaudessa, pääsääntöisesti ei kuukauden ensimmäisenä ja
kolmantena pyhänä. Suurina juhlapyhinä jouluna ja pääsiäisenä
jumalanpalvelukset ovat aina kaikissa kirkoissa.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

14.5.2020

Kappalainen Timo Kemppainen on esittänyt ja kappelineuvostot ovat
puoltaneet, että poikkeusolojen ajaksi Kannonkosken ja Kivijärven
sunnuntai jumalanpalvelusten määrä vähennetään kahteen 2
kuukaudessa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sen jälkeen, kun Kannonkosken ja
Kivijärven kirkot avautuvat jumalanpalvelusten pitämiselle,
jumalanpalveluksia pidettäisiin kaksi kappaletta kuukaudessa. Sen
jälkeen kun 70 vuotta täyttäneet pääsevät taas mukaan
jumalanpalveluksiin, palattaisiin vanhaan käytäntöön. Näin ollen
jumalanpalveluksia vähennetään yli 70-vuotaiden kotikaranteenissa olon
ajaksi. Huomattava jumalanpalveluksiin osallistuja joukko on juuri yli
70 vuotiaita.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tämän tiedoksi ja toteaa, että kirkkoherra
huomioi Kannonkosken ja Kivijärven kappeliseurakuntien esityksen
jumalanpalvelusten kokonaissuunnittelussa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

35 §
RIPPIKOULUSUUNNITELMAN MUUTOS
Koronaepidemiasta johtuen kaikki seurakunnan kokoavan toiminta on
tauolla tarvittavan ajan. Tämä koskee myös kaikkea leiri ja
retkitoimintaa. Kokoava toiminta aloitetaan sitten, kun sen katsotaan ja
arvioidaan olevan hallituksen, terveysviranomaisten, kirkkohallituksen
ja Lapuan hiippakunnan ohjeistuksen pohjalta turvallista.
Tämän hetkisen tiedon ja arvion perusteella rippikoulujen pitäminen on
perusteltua siirtää myöhempään ajankohtaan. Seurakunnan omat
rippikoululeirit siirretään syyslomaan, päiväkoulu heinäkuun loppuun ja
jääkiekkoliiton jääkiekkorippikoulu heinäkuun loppuun.
LIITTEENÄ 4 Tarkennettu ja muutettu rippikoulusuunnitelma
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa tarkennetun ja muutetun
rippikoulusuunnitelman.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

14.5.2020

36 §
KIRKKOKOLEHDIT KESÄKUU-SYYSKUU 2020
Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä seurakunnan jumalanpalveluksissa
kerättävät kolehdit ajalle kesäkuu - syyskuu 2020.
LIITTEENÄ 5 kolehtisuunnitelma kesäkuu – syyskuu 2020.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kolehtisuunnitelman kesäkuu
– syyskuu 2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

37 §
PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN / Metsä-Kolkanniemi 729408-1-34 (50 ha)
Metsä-Kolkanniemen tilalle (729-208-1-34) on valmisteltu myyntiin 50
hehtaarin harvennushakkuu metsätaloussuunnitelman pohjalta.
Karttaliite ja leimausseloste ovat LIITTEENÄ 6.
Puukaupan tarjousvertailu LIITTEENÄ 7 (toimitetaan sähköpostilla
myöhemmin)
Tarjoukset nähtävillä kokouksessa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Todetaan, että MetsäGroup on jättänyt korkeimman 97.319,50 euron
tarjouksen.
2. Hyväksytään MetsäGroup korkein tarjous 97.319,50 euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

14.5.2020

38 §
PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN / Metsä-Kolkanniemi 729408-1-34 (5,8 ha)
Metsä-Kolkanniemen tilalle (729-208-1-34) on valmisteltu myyntiin 5,8
hehtaarin päätehakkuu metsätaloussuunnitelman pohjalta.
Avohakkuukohteeseen tuli määräaikaan mennessä 6 tarjousta. Kaksi
tarjousta on runkohinnalla, loput perinteisellä tavaralajihinnalla.
Parhaimmaksi tarjoukseksi vertailun jälkeen nousee Versowoodin
runkohintatarjous. MHY:n arvion mukaan kohteella on jonkin verran
kokovaihtelua, joten sekin puoltaa runkohintatarjouksen perään, jolloin
tukkikertymällä ei ole merkitystä.
Karttaliite ja leimausseloste ovat LIITTEENÄ 8.
Puukaupan tarjousvertailu LIITTEENÄ 9.
Tarjoukset nähtävillä kokouksessa.
Keski-Suomen MHY on tehnyt tästä metsätaloussuunnitelmaan
kuuluvasta kohteesta metsänkäyttöilmoituksen normaalin prosessin
mukaisesti jo alkuvuodesta. Metsänkäyttöilmoitukset ovat julkisia. Noin
viisi henkilöä on tämän jälkeen lähettänyt seurakunnalle viestiä, jossa
ehdotetaan kohteen siirtämistä METSO-ohjelmaan.
Luontojärjestöjen yhteydenoton mukaisesti kohde voisi olla mahdollista
liittää myös Metso-suojelujärjestelmään. Metso-ohjelmaan liitetystä
suojelualueesta saa käyvän korvauksen puuston arvon mukaan. Alueella
on vanhoja puita, sekä varsinkin alueen keskiosassa jonkin verran
maalahopuita. Tämä alue on melko rehevää korpea. Paikallistiedon
mukaan tämä alue on soistunut aikoinaan ihmistoiminnan takia, kun
alueen yläpuolella on tehty isoja ojituksia ja sieltä maat ovat valuneet
tähän kohtaan.
Rantaan on rajattu noin 3 hehtaarin alue vielä koskemattomaksi, jotta
maisema ei muutu radikaalisti järveltä päin.
Talousjohtaja on valmistellut LIITTEENÄ 10 olevan viestin, joka on
lähetetty kaikille kohteesta kysyneille.
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Todetaan, että Versowood Oy on jättänyt korkeimman 83 581,90
euron tarjouksen.
2. Hyväksytään Versowood Oy:n korkein tarjous 83 581,90 euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Pekka Viljakainen jääväsi itsensä päätöksenteosta ja poistui paikalta.
Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirjan tarkastus:

14.5.2020

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

14.5.2020
28.11.2019
39 §
AURINKOSÄHKÖPANEELITOIMITTAJAN VALINTA

Kn 28.11.2019 § 143

Seurakunta on pyytänyt aurinkosähkövoimalasta tarjouksia 17.10.2019
päivätyllä tarjouspyynnöllä. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoukset
aurinkosähkövoimalan asennuksesta seuraaviin kohteisiin:
Saarijärven kirkon huoltorakennus
Kolkanlahden kappeli/huoltorakennus
Kannonkosken kirkko/huoltorakennus
Sähkön kulutus (kWh) kohteissa on vuosina 2016-2018 ollut seuraava:

Saarijärven kirkko
Kolkanlahden kappeli
Kannonkosken kirkko

2016
203887
39646
31699

2017
190454
48515
38109

2018
205737
32197
29916

Tarjouspyyntö lähetettiin kuudelle yritykselle, joista viisi lähetti
tarjouksen määräpäivään 31.10.2019 klo 14 mennessä.
Kiinteistötyöryhmä avasi tarjoukset ja allekirjoitti tarjousten
avauspöytäkirjan 1.11.2019 klo 13.45.
LIITE 1 Tarjouspyyntö
LIITE 2 Tarjousten avauspöytäkirja
LIITE 3 Tarjousten vertailutaulukko
Tarjoukset nähtävillä kokouksessa

Kn 28.11.2019 § 143

Kiinteistötyöryhmä kokoontuu 26.11. valmistelemaan päätösehdotusta
kirkkoneuvostolle. Talousjohtajan päätösehdotus tuodaan kokoukseen.
--------Kiinteistötyöryhmä käsitteli aurinkosähköpaneeleita edellisessä
kokouksessaan ja päätti tämän jälkeen tarkentaa tarjouspyyntöä ja
lähetti kaikille tarjouksen lähettäneille uuden tarjouspyynnön pelkästään
tarvikkeiden ja suunnitelun osalta. (Tarjouspyynnön teksti
LIITTEESSÄ 42). Tarjoukset pyydettiin toimittamaan sähköpostitse
viimeistään perjantaina 22.11. klo 14 mennessä.
Tarjouksia saatiin pe 22.11. mennessä 4 kpl. Kiinteistötyöryhmä käsitteli
ne kokouksessaan 26.11.2019.
Kiinteistötyöryhmä päätti esittää kirkkoneuvostolle vaihtoehtoa, jossa
seurakunta ostaa Lem-Kem Oy:Ltä tarvikkeet ja suunnittelun
aurinkosähköratkaisun toteuttamiseen Kannonkosken kirkkoon,
Kolkanlahden kappeliin ja Saarijärven kirkon huoltorakennukseen
hintaan 17.315 euroa (alv 0 %). Tarjous hyväksyttäisiin ehdollisena
(vaaditaan Museoviraston lupa ja Kirkkohallituksen tai Business
Finlandin avustus). Työ ja valvonta tehtäisiin seurakunnan omana työnä
ja myös näille haettaisiin avustusta.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu 39 §
Kn 28.11.2019 143 §

14.5.2020
28.11.2019

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. päättää ostaa Lem-Kem Oy:ltä tarvikkeet ja suunnitelun
aurinkosähköjärjestelmän toteuttamiseen Kannonkosken kirkkoon,
Kolkanlahden kappeliin ja Saarijärven kirkon huoltorakennukseen
yhtiön jättämän tarjouksen mukaan hintaan 17.315 euroa (alv 0 %),
a. siten ehdollisena, että Museovirasto myöntää seurakunnalla
luvan asentaa aurinkosähköjärjestelmän Kannonkosken
kirkon ja Kolkanlahden kappelin katoille ja
b. joko Kirkkohallitus tai Business Finland myöntää hankkeelle
avustuksen vuoden 2020 aikana;
2. varaa aurinkosähköjärjestelmän kustannuksiin yhteensä 33.000 euroa
vuoden 2020 talousarvion investointiosaan; ja
3. esittää sitä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Reijo poistui paikalta keskustelun ja päätöksen teon ajaksi esteellisyyden
vuoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).
--------

Kn 14.5.2020 § 39

Museovirasto on lähettänyt lausunnon aurinkopaneelihankkeesta
Kannonkosken kirkon ja Kolkanlahden kirkon katolla. Lausunnossa
todetaan valitettavasti seuraavaa:
”Museoviraston näkemyksen mukaan Kannonkosken kirkon ja
Kolkanlahden kappelin katoille esitetyt suunnitelmat aurinkopaneelien
asentamisesta ovat ristiriidassa rakennusten suojelutavoitteiden sekä
rakennustensakraalin luonteen säilymisen kanssa ja olisivat kirkkolain
tarkoittamia olennaisia muutoksia.
Kirkon ja kappelin kattojen sijaan tulisi tutkia aurinkopaneelien
sijoittamista kohteiden huoltorakennusten kattopinnoille kuitenkin siten,
että ne eivät näy kirkollisiin toimituksiin osallistuvien kulkureiteille
kirkkopihassa.
Museovirasto ei puolla esitettyjä suunnitelmia edellä mainituista syistä.”
Museoviraston lausunto on kokonaisuudessaan LIITTEENÄ 11.
Tämä Museoviraston lausunto ei talousjohtajan arvion mukaan
ollenkaan huomioi seurakunnan taloudellista taakkaa kirkkojen sähkön
ja lämmityksen osalta, Hiilineutraali kirkko -tavoitetta eikä myöskään
kirkossakävijöiden ajatusmaailmaa kirkkopihassa.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 39
Kn 14.5.2020

14.5.2020
28.11.2019

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. päättää jättää Kirkkohallitukselle ja Museovirastolle talousjohtajan
muotoileman vastineen;
2. jatkaa aurinkosähköpaneelihankkeen toteuttamista edelleen
Saarijärven kirkon huoltorakennuksen kohdalla;
3. vaihtaa Kolkanlahdessa kohteeksi huoltorakennuksen; ja
4. Kannonkoskella seurakuntatalon.
5. Kannonkosken seurakuntatalo ja Kolkanlahden huoltorakennus
toteutetaan hankkeina vain, jos ne ovat taloudellisesti yhtä
kannattavia kuin alkuperäisiä hankkeet.
6. Talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät
tukihakemukset;
7. Hankkeet toteutetaan vain jos niille saadaan vähintään 15 %
tukiosuus kokonaiskustannuksista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

14.5.2020
31.3.2020
40 §
TILINPÄÄTÖKSEN 2019 HYVÄKSYMINEN

Kn 31.3.2020 § 21

Taloussäännön mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää
tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä
toimintakertomuksen, johon sisältyy talousarvion toteutumisvertailu.
Osana tilinpäätöstä esitettävä toimintakertomus on kirkkohallituksen
ohjeiden mukaan mahdollisimman lyhyt ja olennaisiin asioihin
keskittyvä selvitys seurakunnan kuluneen vuoden toiminnasta ja
taloudesta. Se antaa kokonaiskuvan seurakunnan työaloittaisista
toiminnan aikaansaannoksista ja taloudesta.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet
ja talousjohtaja. Tilinpäätösaineisto on LIITTEENÄ 1.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy ja allekirjoittaa Saarijärven seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2019;
2. esittää kirkkovaltuustolle tilikauden 2019 ylijäämän 119.236,86
euron ja kirjaamista taseeseen tilikauden yli-/alijäämätilille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).
------

Kn 14.5.2020 § 40

Tilivuoden 2018 tilintarkastus pidettiin 18.3.2020. Tilintarkastaja Ilari
Karhun tilintarkastuskertomus toimitetaan kokoukseen (LIITE 12).
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää Saarijärven seurakunnan vuoden 2019 tilit ja
tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle.
----Tilintarkastaja ilmoitti tilintarkastuskertomuksen toimittamisen
viivästyvän. Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen 4.6.2020.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

14.5.2020
41 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kirkkoneuvoston ja -valtuuston seuraavat kokouspäivät:
kirkkoneuvosto kokoontuu to 4.6., kirkkovaltuusto kokoontuu 23.6.;
2. Lapuan tuomiokapituli on hyväksynyt Saarijärven papiston
vuosiloma- ja vapaa-aikasuunnitelman (LIITE 13, nähtävillä
kokouksessa);
3. Kirkkohallituksen täysistunnon 21.4. kokouksen päätös
Rakennusavustusten jako 2020, DKIR/404/02.03.00/2020
Saarijärven seurakunnalle myönnetty 56.724 euroa lisäavustusta
jälkikäteen Kivijärven kirkon ja tapulin ulkomaalaukseen (LIITE
14);
4. Kirkkoherran päätökset 4-5/2020 (LIITTEET 15 ja 16, nähtävillä
kokouksessa);
5. Talousjohtajan päätökset 7-9/2020 (LIITTEET 17-19, nähtävillä
kokouksessa);
6. Työaika-autonomia ja työaikalaki hengellisen ja uskonnollisen työn
tekijät 1.4.2020 Saarijärven seurakunnassa -asiakirja (LIITE 20)
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa ylläolevat asiat ja asiakirjat
tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi saaneensa ylläolevat asiat ja asiakirjat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

14.5.2020
42 §
METSÄGROUPIN METSÄNHOITOSOPIMUSTARJOUS
Metsä Groupin metsäasiantuntija Aki Lahtinen on ottanut yhteyttä
Saarijärven seurakuntaan ja ehdottanut metsänhoitosopimuksen
solmimista Metsä Groupin kanssa.
LIITTEENÄ 21 tarjous
Talousjohtaja on pyytänyt Keski-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen
metsäasiantuntija Janne Löytöjärveltä kommentit tähän tarjoukseen
(LIITE 22).
Talousjohtajan päätösehdotus:
Saarijärven seurakunta toteaa, että tarvetta erillisen
metsänhoitosopimuksen tekemiseksi Metsä Group -yhtiön kanssa ei ole
ja päättää siten hylätä sen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

14.5.2020
43 §
KESKUSTELU SEURAKUNNAN METSÄASIOISTA LIITTYEN
LUONNONSUOJELULIITON VETOOMUKSEEN
Laukaan, Keuruun ja Saarijärven seurakunnille on lähetetty oheinen
Suomen Luonnonsuojeluliiton vetoomus (LIITTEENÄ 23), joka on
toimitettu myös keskisuomalaisiin lehtiiin ja Keski-Suomen MHY:lle.
Seurakuntien kirkkoherrat ja talousjohtajat valmistelevat (tilanne
12.5.2020) yhteistä vastinetta Keski-Suomalaiseen ja lisäksi Saarijärven
seurakunnan osalta Sampo-lehteen.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää mahdollisista
toimenpiteistä.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto
1) keskusteli asiasta;
2) hyväksyi talousjohtajan laatiman vastineen (LIITE 10) ja johtavien
viranhaltijoiden vastineen (LIITE 24);
3) tilaa Keski-Suomen MHY:ltä raportin mahdollisista suojelukohteista
Saarijärven seurakunnan maa-alueilla; ja
4) toteaa, että metsätaloussuunnitelman mukaisesti on huomioitu
taloudellisuus, tuotannollisuus, vastuullisuus ja luontoarvot.

Kokous päättyi klo 20.30 ja sen päätteeksi kirkkoneuvoston
puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

Pöytäkirjan tarkastus:

