SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ASIALISTA 5/2020

KOKOUSTIEDOT
Aika

torstaina 20.8.2020 kello 18.00

Paikka

Pylkönmäen seurakuntatalo (hautausmaakierros klo 16.30 alkaen,
kahvit klo 17.30 alkaen)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Ennen kokouksen alkua hautausmaakierros Pylkönmäen
hautausmaalla (Kuoppalantie 75, Pylkönmäki) klo 16.30 alkaen.
Myös Pylkönmäen kappelineuvosto kutsutaan osallistumaan
hautausmaakierrokselle, sen jälkeiseen kahvihetkeen ja
vapaamuotoiseen keskustelutilaisuuteen.
Hautausmaakierroksesta tehdään muistio, joka hyväksytään
seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
54 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
55 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
56 § Työjärjestyksen hyväksyminen
57 § Ostotarjous Asemankannaksella sijaitsevasta palstasta
(Tarvaala 729-408-3-106)
58 § Kirkollistuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2021
59 § Budjettikehykset talousarviovuodelle 2021
60 § Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen
61 § Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen kartoittaminen
62 § Vastine Museoviraston lausuntoon 23.4.2020
(MV/56/05.01.02/2020)
63 § Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajien nimeäminen
64 § Tupakointikielto Pylkönmäen seurakuntatalon ja kirkon pihaalueilla ja hautausmaalla
65 § Laina Nybergin testamenttirahastosta haettavat stipendit
66 § Tiedoksi saatettavat asiat
67 § Kiireelliset asiat
Päätösehdotuksen tekijä on arvioinut lapsivaikutukset jokaisen
asiakokonaisuuden kohdalta parhaan tietonsa mukaan ja välittömät
vaikutukset /muutokset nykytilaan on kirjattu tarvittaessa asian
esittelytekstiin.

Jarmo Autonen

Emilia Jalomäki

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 5/2020

Aika

torstaina 20.8.2020 klo 18.00 – 19.50

Paikka
Läsnä olleet
jäsenet
ja varajäsenet

Pylkönmäen seurkuntatalo
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Jarmo Autonen, kirkkoherra, pj
Pirjo Leppämäki, vpj
Sari Honkonen
Reijo Kantonen
Vesa-Matti Laaksonen
Inkeri Puhakka
Eija Pohjonen
Jukka Ruusuvirta
Pekka Viljakainen

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Jari Nuppola
Tarja Saastamoinen
Iida Moisio
Kari Hiekkavirta
Juha Savonen
Jyrki Rahkonen
Outi Hertteli
Tuula Karhila

Muut saapuvilla
☒ Timo Jokinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
olleet
☐ Outi Hertteli, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
ja läsnäolon
☒ Emilia Jalomäki, talousjohtaja, kirkkoneuvoston sihteeri
peruste
Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtajat:

Pirjo Leppämäki
68 §

Jarmo Autonen
54-67 §

Sihteeri:

Emilia Jalomäki
Käsitellyt asiat

54 – 68 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Saarijärvellä 25.8.2020
Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja
nähtävänä

Inkeri Puhakka
Vesa-Matti Laaksonen
Saarijärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 25.8. – 22.9.2020
Emilia Jalomäki, talousjohtaja

Kirkkoneuvosto

20.8.2020

Ennen varsinaisen kokouksen alkua kirkkoneuvosto ja Pylkönmäen kappelineuvosto tekivät
hautausmaakierroksen Pylkönmäen hautausmaalla. Muistio hautausmaakierroksesta hyväksytään
seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Ennen kokouksen alkua laulettiin virsti ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

54 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua

55 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet Iida
Moisio ja Eija Pohjonen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi Vesa-Matti Laaksonen ja Inkeri Puhakka
pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Ei muutoksenhakua

Kirkkoneuvosto

20.8.2020

56 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Kirkkoenuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi, sillä
muutoksella, että lisäasioita on tullut kaksi kokouskutsun lähettämisen
jälkeen (67 § ja 68 §). Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana § 68 käsittelyn
aikana.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Ei muutoksenhakua

Kirkkoneuvosto

20.8.2020

57 §
OSTOTARJOUS ASEMANKANNAKSELLA SIJAITSEVASTA
PALSTASTA (Tarvaala 729-408-3-106)
Saarijärven kaupunki on aloittanut Asemankannaksella sijaitsevan
Timonmäen alueen kehittämisen ja ryhtynyt järjestelyihin sen
saattamiseksi myyntikuntoon. Tällä hetkellä alue on asemakaavassa
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, mutta sieltä puttuvat
alueen sisäiset ajoyhteydet sekä viemäröinti. Siksi rakennuspaikkojen
myynti alueelta on ongelmallista.
Alueella sijaitsee myö Saarijärven seurakunnan omistamaa maata. Yksi
kiinteistön Tarvaala 729- 408-3-106 tilan palstoista sijaitsee kyseisellä
alueella. Tämä palsta on nykyisessä asemakaavassa osa korttelin 604
tonttia nro 3, ja on pinta-alaltaan noin 605 m2. Palsta sijoittuu kaupungin
maa-alueen ja valtatien tiealueen väliin. Maa-alue on lähinnä
kevyenliikenteenväylän luiskaa ja ojapainannetta, jolle kerääntyy pintaja kuivatusvesiä laajalta alueelta.
Alueen kokonaissuunnittelun ja konnallistekniikon rakentamisen
helpottamiseksi Saarijärven kaupunki on halukas ostamaan
seurakunnalta edellä mainitun Tarvaala -tilan 729-408-3-106 palstan.
Kaupunki tarjoaa karttaan rajatusta noin 605 m2 suuruisesta määräalasta
2 000 euroa.
LIITE 1 Kaupungin ostotarjous
LIITE 2 Tarvaala-tilan määräala
LIITE 3 Kauppakirjaluonnos
LIITE 4 Liitekartta kauppakirjaluonnokseen
LIITE 5 Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 16.5.2020 § 88
Saarijärven seurakunnan talousjohtaja on neuvotellut kyseisestä
määräalasta kaupungin edustajien kanssa pe 29.5.2020. Seurakunnalla ei
ole intressiä alueen omistukseen. Lisäksi alueen kehittämistä
viivästyttää, jos rakennuspaikat ovat kahden omistajan (kaupunki ja
seurakunta) hallussa, varsinkin kun seurakunnan omistamien maaalueiden myyntiprosessi on nykyisellään hyvin pitkä.
Talousjohtajan päätösehdotus: Saarijärven kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Saarijärven
kaupungille Saarijärven kunnassa olevasta Tarvaala -nimisestä tilasta
(kiinteistötunnus 729-408-3-106) noin 605 m2 suuruisen
karttaliitteen mukaisen määräalan, hintaan kaksituhatta (2.000)
euroa;
2. esittää valtuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle myyntipäätöksen vahvistamista;
3. päättää, että ennakkomaksua ei peritä; ja
Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

20.8.2020

jatkuu § 57
Kn 20.8.2020 § 57
4. hyväksyy kauppakirjaluonnoksen liitteiden 3 ja 4 mukaan.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti (kohdat 1.-4.).
Pirjo Leppämäki jääväsi itsensä yhteisöjääviyden perusteella ja poistui
kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §
5 kohta).
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

1. Ei muutoksenhakua;
2. Ei muutoksenhakua;
3. Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle;
4. Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto

20.8.2020

58 §
KIRKOLLISTULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN
VUODELLE 2021
Kirkkolain 15 luvun 2 § mukaan:
”Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän
ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa.
Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla.Kirkollisverolla
katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi
tarvitaan menojen suorittamiseen.Kirkkovaltuusto tai yhteinen
kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön
tarkkuudella.”
Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaisesti seurakunnan tulee ilmoittaa
verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun
17. päivänä kirkollistuloveroprosentin suuruus.
Saarijärven seurakunnassa veroprosentti on vuodesta 2012 saakka ollut
1,75 %. Seuraavan vuoden veroprosentti on Saarijärven seurakunnassa
yleensä määrätty keväällä, mutta tänä vuonna veroprosentin
määrääminen siirrettiin syksyyn. Koronan aiheuttamat taloudelliset
vaikutukset eivät olleet keväällä 2020 vielä tiedossa, ainoastaan arvailun
asteella varsinkin seurakuntatalouksissa.
Tämän hetken tietämyksen valossa Saarijärven seurakunnan
veroprosentin nostoon ei aiheudu korotuspaineita. Verokertymä
pienenee väestön ikääntymisen, vähenemisen ja poismuuton vuoksi,
taloudelliset taantumat vaikuttavat myös verotulojen määrään.
Veroprosentin korotus nostaisi verokertymää vain lyhytaikaisesti, koska
alueen väestörakenteeseen ei ole näkyvissä muutossa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi
seurakunnan kirkollistuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2021.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Ei muutoksenhakua

Kirkkoneuvosto

20.8.2020

59 §
BUDJETTIKEHYKSET TALOUSARVIOVUODELLE 2021
Kuten veroprosentti seuraavalle vuodelle, on kirkkoneuvosto myös
yleensä antanut budjettikehykset seuraavalla talousarviovuodelle jo
keväällä. Koronan vuoksi koko talousarvioprosessi on kuitenkin joitain
kuukausia jäljessä sekä resurssien että informaatiovajeen vuoksi. Lisäksi
vuoden ensimmäinen lisätalousarvio on käsittelyssä vasta elokuussa ja
lisätalousarvio luo samalla tietämystä ja pohjaa tilinpäätökseen ja ensi
vuoden talousarvion suunnitteluun.
Vuoden 2021 talousarvion suunnittelussa tulee aikaisempien vuosien
tapaan lähteä liikkeelle seurakuntatalouden keskeisestä periaatteesta eli
eli tulojen ja menojen tasapainosta. Muodollista tulojen ja menojen
tasapainottamista eli pyrkimistä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla.
Tilikauden tulos yksittäisenä suunnitelmavuonna voi olla yli- tai
alijäämäinen.
Kirkkoneuvosto asetti vuodelle 2020 talousarvioon 5 %
leikkausvaatimukset kustannuspaikoittain (työaloittain). Työalat
noudattivat tätä vaatimusta hyvin. Lisäksi seurakunnassa on käynnissä
useita kustannuksia vähentäviä hankkeita (aurinkosähköpaneelit,
seurakuntatalotyöryhmä, Mellikan vuokraus ulkopuolisille).
Koronapandemian kestosta ja laajuudesta ei ole varmuutta ja se tuo
vuoden 2021 talousarvioon oman riskikertoimensa.
Talousjohtajan ehdotus on, että bujettikehykset vuodelle 2021
noudattavat vuoden 2020 linjauksia. Uutta viiden prosentin vähennystä
ei tarvita, mutta toimintakulut eivät saa kasvaa. Vertaaminen vuoden
2020 toteutuneeseen tilinpäätökseen ei ole tule olemaan järkevää, joten
vertaaminen tulee tehdä vuoden 2019 tilinpäätökseen ja/tai vuoden 2020
talousarvioon. Kokeilumääräraha oli ensimmäisen kerran käytössä
vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Sitä haettiin kahteen nuorisotyön
kohteeseen yhteensä 1.100 euroa. Toivottavasti vuodelle 2021 sitä
haetaan innokkaammin. Summaa on ehdotuksessa pienennetty vuodelle
2020 varatusta 50.000 eurosta 20.000 euroon.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. kunkin tulosyksikön budjetissa vuonna 2021 voi olla kasvua vain
henkilöstökustannuksissa;
2. jokainen työala käy lävitse jokaisen määrärahan perusteluteksteineen
ja vanhentuneet tai muuten käytöstä poistuneet toiminnot
määrärahoineen poistetaan budjetista;
3. jokainen työala saattaa budjettinsa perustelutekstit ajan tasalle; ja
4. antaa työaloille mahdollisuuden hakea kokeilumäärärahaa
korkeintaan 20.000 euron edestä erilaisiin hankkeisiin, kokeiluihin
tai toimintamuotoihin korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Pöytäkirjan tarkastus:
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jatkuu § 57
Kn 20.8.2020 § 59

Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

20.8.2020

Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Kirkkoneuvosto

20.8.2020

60 §
VUODEN 2020 TALOUSARVION MUUTTAMINEN
Lisätalousarvio vuodelle 2020 on LIITTEENÄ 6.
Lisätalousarviossa on muutoksia, joista suurimmat ovat eri
kustannuspaikoille kohdentuvat henkilöstökustannusten vähennykset,
Pylkönmäen hautausmaalla haudan lunastusmaksujen vähennykset,
verotulojen täydennysavustus, Mellikan leirien peruuntumisesta johtuvat
muutokset ja erilaiset kiinteistöihin kohdistuneet budjetoimattomat
menojen lisäykset. Lisätalousarviossa on mukana myös aidatun
leikkipaikan rakentamisesta aiheutuvat kustannukset (12.000 euroa).
Kokonaisuutena lisätalousarviossa on yhteensä 43.900 euroa menojen
lisäyksiä.
Investointeihin seurakunta on saanut vuoden aikana avustuksia:
aurinkopaneeleihin 6.399 euroa Business Finlandilta ja 56.700 euroa
Kirkkohallitukselta Kivijärven kirkon ja tapulin maalaukseen jälkikäteen
vuonna 2019 saadun avustuksen lisäksi. Lisäksi Kolkanlahden
kattoremontti maksoi kokonaisuutena 18.000 euroa vähemmän kuin
budjetoitiin. Mikään näistä ei vaikuta tilinpäätökseen tai
tuloslaskelmaan.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy vuoden 2020 talousarvion muuttamisen liitteen mukaan; ja
2. esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi vuoden 2020 talousarvion
muuttamisen liitteen mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti (kohdat 1.-2.).
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

1. Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle;
2. Ei muutoksenhakua

Kirkkoneuvosto

20.8.2020

61 §
KIINTEISTÖJEN LÄMMITYSRATKAISUJEN KARTOITTAMINEN
Saarijärven seurakunnan kiinteistöistä seuraavat ovat öljylämmitteisiä:
Tarvaalan pappilan piharakennus
Mellikan leirikeskus
Kannonkoski kirkko
Kivijärven kirkko
Kivijärven srk-talo
Seurakunnan talousarvioissa kiinteistöjen lämmitys- ja sähkökuluihin
varataan yli 200.000 euroa vuosittain. Summa on paljon, 5-10 prosentin
välillä seurakunnan talousarvion kokonaismenoista.
Kirkkohallitus on käynnistänyt hiilineutraalius-hankkeen, jonka
tavoitteena on edistää fossiilista polttoaineista luopumista. Kirkon
energia- ja ilmastostrategia hyväksyttiiin 26.2.2019 ja sen mukaisesti
kirkko on hiilineutraali vuonna 2030.
Saarijärven seurakunta on vuonna 2020 päättänyt lisätä uusiutuvan
energian käyttöä hankkimalla aurinkopaneelit kolmeen kohteeseen
(Kannonkosken seurakuntatalo, Kolkanlahden huoltorakennus ja
Saarijärven kirkon huoltorakennus). Tälle aurinkopaneelihankkeelle on
saatu Business Finlandilta 20 % rahoitustuki. Aurinkopaneelihankkeen
rahoitushakemuksen teossa suureksi avuksi oli Kirkkopalveluiden
hankeneuvoja Juha Välilä, jonka asiantuntemus on seurakuntien
käytettävissä 7 % (lasketaan rahoitustuen määrästä) palkkiota vastaan.
Saarijärven seurakunnan on kirkon hiilineutraaliusvaatimuksen,
taloudellisten seikkojen ja ympäristöarvojen vuoksi tulevaisuudessa
tehtävä suunnitelma kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseksi. Myös
muiden kuin öljylämmitteisten kiinteistöjen osalta on mietittävä
lämmityksen tehostamista ja vanhentuneista ratkaisuista ja tekniikasta
luopumista.
Saarijärven seurakunnalla ei ole varaa toteuttaa vuosittain kuin yksi
vähän suurempi korjaus- tai rakennushanke, mutta se riittää jos
seurakunnalla on käytössään suunnitelma, joka huomioi hankkeiden
kiireellisyyden ja tärkeyden.
Talousjohtaja on keskustellut kevään ja kesän aikana sekä
kirkkohallituksen että Business Finlandin asiantuntijatahojen kanssa
sekä kokoustanut Juha Välilän kanssa. Kaikkien tahojen mielestä on
mahdollista seurakunnan saada rahoitusta kartoitushankkeelle, jossa
arvioidaan kiinteistöjen lämmitystekniikka nyt, mahdolliset
korjaustarpeet (kiireellisyys/tärkeys), eri vaihtoehdot ja niiden budjetti ja
toteutusaikataulu.Tavoitteena olisi energiaratkaisujen elinaikalaskelma.
Pöytäkirjan tarkastus:
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jatkuu § 61
Kn 20.8.2020 § 61

20.8.2020

Hanke voitaisiin nivoa seurakuntatalotyöryhmän kanssa osittain yhteen,
koska tilojen käyttö ja niiden lämmitys kuuluvat oleellisesti yhteen.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. päättää että Saarijärven seurakunta aloittaa lämmitysratkaisujen
kartoittamisen
a. erityisesti öljylämmitteisissä kiinteistöissä, ja
b. toissijaisesti kaikissa kiinteistöissä;
2. lämmitysratkaisujen kartoitus toteutetaan erillisenä hankkeena, jota
varten haetaan rahoitusta joltain taholta;
3. hanke voidaan aloittaa aikaisintaan 1.1.2021;
4. ennen hankkeen aloitusta tehtävä valmistelutyö toteutaan
talousjohtajan virkatyönä ja Kirkkopalveluiden hankeneuvojan
työpanoksella.
---Talousjohtajan muutettu päätösehdotus: Lämmitysratkaisujen
kartoittaminen on edennyt kokouskutsun lähettämisen jälkeen.
Talousjohtaja pyytää kirkkoneuvostoa palauttamaan asian uudelleen
valmisteluun.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asiakokonaisuuden uudelleen
valmisteluun.

Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Ei muutoksenhakua

Kirkkoneuvosto

20.8.2020

62 §
VASTINE MUSEOVIRASTON LAUSUNTOON 23.4.2020
(MV/56/05.01.02/2020)
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.5.2020 lähettää
Museovirastolle ja Kirkkohallitukselle vastineen Museoviraston
23.4.2020 (MV/56/05.01.02/2020) lausuntoon koskien aurinkopaneelien
asentamista Kannonkosken kirkon ja Kolkanlahden kappelin katolle.
Museovirasto antoi asiassa kielteisen lausunnon ja siten esti
aurinkopaneelien asentamisen kirkon ja kappelin katolle. Päätöksen
perusteluista keskusteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa ja neuvosto
totesi olevansa niistä eri mieltä. Kirkkoneuvosto valtuutti talousjohtajan
muotoilemaan vastineen molemmille tahoille.
Saarijärven kirkkoneuvoston vastine Museovirastolle LIITTEENÄ 7.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää liitteen mukaisen vastineen Museovirastolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

20.8.2020
31.1.2019

63 §
RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAJIEN
NIMEÄMINEN
Kn 31.1.2019 § 13

Valtuustokaudesta 2011-2014 alkaen seurakunnissa ei ole enää
luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa.
Rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset hoidetaan osana sisäistä
valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan
tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
Päättyneellä toimikaudella Hannu Talaskivi ja Pekka Viljakainen
toimivat rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajina.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat
toimikaudeksi 2019-2020
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto nimesi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi
toimikaudeksi 2019-2020 Pekka Viljakaisen ja Markku Hakasen.
----

Kn 20.8.2020 § 63

Markku Hakanen on ilmoittanut ettei ole henkilökohtaisista syistä
käytettävissä rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajaksi vuonna 2020.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää Pekka Viljakaisen lisäksi toisen rahavarojen ja
arvopapereiden tarkastajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto nimesi Pekka Viljakaisen lisäksi Pirjo Luotolan
toiseksi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajaksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2020.

Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto

20.8.2020

64 §
TUPAKOINTIKIELTO PYLKÖNMÄEN SEURAKUNTATALON JA
KIRKON PIHA-ALUEILLA JA HAUTAUSMAALLA
Kirkkoneuvosto on keväällä 2019 päättänyt Kivijärven ja Kannonkosken
kappelin kiinteistöjen piha-alueiden savuttomuudesta
kappelineuvostojen pyynnöstä. Myös Saarijärven seurakuntatalon,
kirkon ja Kolkanlahden kappelin piha-alueet ovat savuttomia alueita.
Pylkönmäen kappelineuvoston jäsenet ovat paikalla kirkkoneuvoston
20.8. kokousta edeltävällä hautausmaakierroksella ja
keskustelutilaisuudessa. Keskustelutilaisuudessa pyydetään
kappelineuvoston mielipide mahdolliseen tupakointikieltoon
Pylkönmäen seurakuntatalon ja kirkon piha-alueilla ja hautausmaalla.
Tupakointi olisi sallittua vain tupakointia varten merkityillä paikoilla.
Tupakointikieltokylti sijoitettaisiin selkeästi näkyviin.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. Pylkönmäen seurakuntatalon ja kirkon piha-alueiden sekä
Pylkönmäen hautausmaan olevan savuttomia alueita; ja
2. edellä mainituilla alueilla tupakointi on sallittua vain tupakointiin
merkityillä paikoilla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (1.-2.). Lisäksi
kirkkoneuvosto päätti, että tupakointiin varattu alue sijaitsee
Pylkönmäen seurakuntatalon autotallin vieressä sijaitsevassa
nurkkauksessa.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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65 §
LAINA NYBERGIN TESTAMENTTIRAHASTOSTA HAETTAVAT
STIPENDIT
Laina Nybergin testamenttirahastossa on ollut 31.12.2019 jäljellä
5.235,76 euroa. Testamentti on vahvistettu 30.8.1984. Rahastoa
hoidetaan taloussäännön määräysten mukaan. Rahaston varoja käytetään
Laina Nybergin haudan hoitoon ja kukkaistutuksiin sekä
muistokynttilöihin vuodesta 1983 vuoteen 2032. Lisäksi
kirkkoneuvosto voi myöntää rahaston varoista avustuksia ja stipendejä
seurakunnallisiin ammatteihin opiskeleville nuorille.
Rahaston käytöstä muihin tarkoituksiin päättää kirkkovaltuusto.
Vuonna 2019 haudanhoitoon veloitettiin rahastosta 76 euroa ja
myönnettiin yksi 600 euron apuraha. Vuosien 2020-2032
haudahoitokulut ovat noin 1.000 euroa (+indeksi). Stipendejä voitaisiin
siis myöntää noin 4.000 euron edestä. Tällä hetkellä tietoisuus rahastosta
ei ole kovin suuri eikä apurahahakemuksia ole tullut usein.
Saarijärven seurakunnassa on pyritty eroon erillisistä
testamenttirahastoista niiiden työllistävyyden ja ehtojen aiheuttaman
kankeuden vuoksi. Lahjoitusrahastot sen sijan ovat seurakunnan
työalojen toiminnassa käteviä ja joustavampia.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. laittaa paikallislehtiin (Sampo ja Viispiikkinen) ilmoituksen Laina
Nybergin testamenttirahastosta haettavissa olevista stipendeistä;
2. ilmoituksen sisältö on seuraava:
Seurakunnallisiin ammatteihin opiskelevat nuoret voivat hakea
stipendiä 31.12.2020 saakka Laina Nybergin testamenttirahastosta.
Stipendin saajan on asuttava tai oltava kotoisin Kivijärveltä,
Kannonkoskelta, Pylkönmäeltä tai Saarijärveltä ja opiskeltava
seurakunnalliseen ammattiin lukuvuonna 2020-2021. Stipendin
määrästä per henkilö päättää kirkkoneuvosto. Stipendihakemukset
tulee lähettää suljetussa kirjekuoressa osoitetteeseen Saarijärven
seurakunta, Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi (päällä teksti
Stipendihakemus) viimeistään 31.12.2020;
3. päätökset stipendien saajista tehdään kirkkoneuvoston
ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2021.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti (kohdat 1.-3.)
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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66 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Yhteistyötoimikunnan kokousmuistio 15.5.2020 (LIITE 8);
2. Perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan kokouksen
pöytäirja 14.5.2020 (LIITE 9);
3. Keski-Suomen IT_yhteistyöalueen yhteisjohtokunnan kokouksen
25.5.2020 pöytäkirja (LIITE 10, nähtävillä kokouksessa);
4. Keski-Suomen IT_yhteistyöalueen yhteisjohtokunnan kokouksen
10.6.2020 pöytäkirja (LIITE 11, nähtävillä kokouksessa);
5. Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan kokouksen 28.5.2020
pöytäkirja (LIITE 12, nähtävillä kokouksessa);
6. Pöytäkirjanote Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin istunnoista
17.6.2020 § 6 (LIITE 13, nähtävillä kokouksessa);
7. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 16-18 (LIITTEET 14 – 16);
8. Soidinmäen tuulivoimaosayleiskaavasta poikkeamisen vaikutusten
yhteenveto (seurakunta ei ole jättänyt huomautuksia) (LIITE 17);
9. Aluekeskusrekisterin johtajajan viranhaltijapäätös 39/220
SJYV/88/07.00.01/2020 (LIITE 18);
10. Keski-Suomen seurakuntien maksuosuudet kehitysvammatyön
yhteistoimintaan vuodelle 2021 ja talousarvioesitys vuodelle 2021
(kokous siirtyi koronan vuoksi, vasta alustavat budjettiasiakirjat
saatu) (LIITTEET 19-20);
11. Kirkkoherran päätökset 7-10/2020 (nähtävillä kokouksessa);
12. Talousjohtajan päätös 10/2020 (nähtävillä kokouksessa);
13. Saarijärven seurakunnan jäsenille tarkoitettu info ja
kuulemistilaisuus seurakuntaliitosvalmisteluihin liittyen to 3.9.2020
klo 19 Saarijärven seurakuntatalossa;
14. Kyyjärven seurakunnan jäsenille tarkoitettu info ja kuulemistilaisuus
seurakuntaliitosvalmisteluihin ke 2.9.2020 klo 18.30;
15. Karstulan seurakunnan jäsenille tarkoitettu info ja kuulemiistilaisuus
seurakuntaliitosvalmisteluihin ma 31.8.2020 klo 18.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa ylläolevat asiat ja asiakirjat
tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi saaneensa ylläolevat asiat ja asiakirjat tiedoksi.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Ei muutoksenhakua.
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67 §
PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN / Metsä-Kolkanniemi 729408-1-34 (11,5 ha)
Metsä-Kolkanniemen tilalle (729-208-1-34) on valmisteltu myyntiin
11,5 hehtaarin hakkuu lumituhojen vuoksi eli tukkipuuta ei kerry niin
paljon kuin tavallisesti. Lisäksi osa kuitupuusta päätynee energiapuuksi,
koska laatu on heikentynyt niin paljon, ettei se kelpaa sellukattilaan.
Tarjousvertailussa on laskettu 10 % kuusen kuidun määrästä päätyvän
energiapuuksi.
Kirjanpainajaongelma on viheliäinen. Harvennettavia alueita tulee
seurata tulevina kesinä, ettei ongelma laajene. Jos tuhoja ilmenee
jatkossa, voi olla riskinä, että nyt harvennettavat alueetkin joudutaan
avohakkaamaan
Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli 4, joista yksi on yhteistarjous.
Vertailun kärjessä on Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun tarjous ja
mikäli kuitupuusta päätyy enemmän energiapuuksi mitä on arvioitu, se
nostattaa entisestään Metsänhoitoyhdistyksen tarjousta. Kaikki ostajat
lupaavat nopean korjuun lukuun ottamatta JPJ-Woodin tarjousta, jossa ei
kerrota hakkuuajankohdasta.
Karttaliite ja leimausseloste ovat LIITTEENÄ 21 (toimitettu
sähköpostilla 15.8.2020).
Puukaupan tarjousvertailu LIITTEENÄ 22 (toimitettu sähköpostilla
15.8.2020)
Tarjoukset nähtävillä kokouksessa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. toteaa, että Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu on jättänyt
hinnaltaan korkeimman 53.558,00 euron tarjouksen; ja
2. em. perusteella päättää hyväksyä Metsänhoitoyhdistyksen
korjuupalvelun tarjous.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (kohdat 1.-2.).
Pekka Viljakainen jääväsi itsensä yhteisöjääviyden perusteella ja poistui
kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.(Hallintolaki 28 §
5 kohta).
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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SISÄLTÄÄ HENKILÖTIETOJA, EI JULKAISTA NETISSÄ,
LIITTEET EI JULKISIA
68 §
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua.

Kokouksen päätteeksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja antoi
valitusosoituksen, joka lsiätään pöytäkirjan liitteeki, ja päätti
kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastus:

