SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ASIALISTA 7/2020
lähetetty 15.10.2020

KOKOUSTIEDOT
Aika

torstaina 22.10.2020 kello 16.30

Paikka

Saarijärven seurakuntatalo (klo 16.00 alkaen kahvit)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

84 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
85 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
86 § Työjärjestyksen hyväksyminen
87 § Seurakunnan metsäomaisuus
88 § Toimistosihteerin nimikkeen muuttaminen kirjanpitäjäksi
89 § Kiinteistöjen lämmitysratkaisujen kartoittaminen
90 § Tiedoksi saatettavat asiat
91 § Kiireelliset asiat
92 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus
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 7/2020

Aika

torstaina 22.10.2020 klo 16.30 – 18.35

Paikka
Läsnä olleet
jäsenet
ja varajäsenet

Saarijärven seurakuntakeskus
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☒

Jarmo Autonen, kirkkoherra, pj
Pirjo Leppämäki, vpj, ph §88
Sari Honkonen
Reijo Kantonen
Vesa-Matti Laaksonen
Inkeri Puhakka
Eija Pohjonen
Jukka Ruusuvirta
Pekka Viljakainen

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

puh.joht. § 84-87 ja § 89-92 ja siht.
Timo Kemppainen, vs. kirkkoherra,
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
x Janne Löytöjärvi Mhy Keski-Suomi 87 § Seurakunnan metsäomaisuuden
esittely
Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtajat:

Pirjo Leppämäki
88 §

Timo Kemppainen
84-87 §, 89-92 §

Sihteeri:

Timo Kemppainen
Käsitellyt asiat

84 - 92 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Saarijärvellä
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 27.10. - 27.11.2020
Emilia Jalomäki, talousjohtaja

Kirkkoneuvosto

22.10.2020

84§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua

85 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet
Pekka Viljakainen ja Inkeri Puhakka.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotk toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina, Inkeri Puhakka ja Vesa-Matti Laaksonen.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua

86 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi, ja todettiin että lisäasioita ei
ole ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki toimii
puheenjohtajana § 88.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Ei muutoksenhakua

Kirkkoneuvosto

22.10.2020

87 §
SEURAKUNNAN METSÄOMAISUUS
Saarijärven seurakunnalla on mittava metsäomaisuus, josta huolehditaan
valtuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Nykyinen
metsäsuunnitelma on voimassa vuoteen 2027 saakka. Seurakunnalla on
metsäpalvelusopimus Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry:n kanssa.
MHY:ssa seurakunnan yhteistyötahona toimii metsäasiantuntija Janne
Löytöjärvi, joka on esittelee kirkkoneuvostolle seurakunnan
metsäomaisuutta ja vastaa kysymyksiin.
LIITE 1 seurakunnan ja Keski-Suomen MHY:n välinen sopimus
LIITE 2 luettelo seurakunnan metsämaista
Seurakunnan metsäsuunnitelma (useita mappeja) tutustuttavana ennen
kokouksen alkua seurakuntatalon kahviossa

Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa asian tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi saaneensa asian tiedoksi.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Ei muutoksenhakua

Kirkkoneuvosto

22.10.2020

88 §
TOIMISTOSIHTEERIN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN
KIRJANPITÄJÄKSI
Saarijärven seurakunnassa on tällä hetkellä 2 toimistosihteeriä, joiden
työnkuvat poikkeavat kuitenkin merkittävästi toisistaan. Toisen
toimistosihteerin (työsuhteinen) työtehtävät sisältävät talous- ja
hautausmaahallinnon avustavia tehtäviä sekä yleissihteerin tehtäviä.
Toisen toimistosihteerin (virka) työtehtävät vastaavat kirjanpitäjän
tehtäviä eli seurakunnan tilinpäätöksen ja talousarvion laatimista,
vaativia taloushallinnon tehtäviä ja tarvittaessa myös talousjohtajan
sijaistamista.
Käytännössä toimistosihteeri Sirpa Liimataisesta on ulkopuolisille
yhteistyökumppaneille käytetty kirjanpitäjä -kuvausta jo pitkään ja olisi
paikallaan vakinaistaa tämä tilanne.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. päättää muuttaa toisen toimistosihteerin virkanimikkeen
kirjanpitäjäksi;
2. toteaa, että nimikemuutoksella ei ole vaikutuksia palvelussuhteen
ehtoihin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki toimii
puheenjohtajana tämän asiakokonaisuuden käsittelyn ja päätöksenteon
aikana. Vs. Kirkkoherra Timo Kemppainen poistui tämän pykälän
ajaksi.

Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

22.10.2020
20.8.2020
89 §
KIINTEISTÖJEN LÄMMITYSRATKAISUJEN KARTOITTAMINEN

Kn 20.8.2020 § 61

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:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 89
Kn 20.8.2020 § 61

22.10.2020
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:

Ei muutoksenhakua
-----

Kn 22.10.2020

Talousjohtaja on valmistellut yhdessä Kirkkopalveluiden Juha Välilän
kanssa energiainvestointiselvityshankkeen aikavälille 1.1.2021 –
1.120.2021. Rahoitusta hankkeelle haetaan Business Finlandilta 40 %
hankkeen kokonaiskustannuksista, jotka arvioidaan yhteensä 25.000
euroksi. Hankkeen tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä,
selvittää missä järjestyksessä seurakunnan kanttaa uudistaa kiinteistöjen
lämmitysjärjestelmiä ja mistä kiinteistöistä seurakunnan kannattaisi
luopua.
Seurakunnan rahoituspohja ja taloudellinen tilanne ei mahdollista
kaikkien lämmitysratkaisujen uudistamista yhtäaikaisesti, vaan
energiamuodon muutoshankkeet on aikataulutettava ja priorisoitava
takaisinmaksuajan, hiilineutraaliushyödyn ja helppokäyttöisyyden
perusteella. Seurakunnalla ei ole resursseja itse toteuttaa selvitystä.
Seurakunnan yhteisöllisen toimintatavan vuoksi puolueettoman
asiantuntijan tekemä selvitys edistää myös päätöksentekoa ja selvityksen
käyttämistä tulevaisuudessa investointihankkeiden pohjana.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 8
Kn 20.8.2020 § 61

22.10.2020
20.8.2020

Selvitys antaa seurakunnan tietoa 11 rakennuksen energiankäytöstä,
lämmitysjärjestelmien elinkaaresta ja siitä missä järjestyksessä on
taloudellisesti ja ympäristön kannalta järkevintä uudistaa
lämmitysjärjestelmiä. Selvityksessä kiinteistöt asetetaan
vertailukelpoisiksi eri tekijöiden perusteella. Tästä selviää
investointijärjestys. Selvitetään myös mikä
lämmitysratkaisu/energiamuoto on kiinteistökohtaisesti
energiatehokkain, hiilineutraalein ja taloudellisin.
Selvityksen toteuttaa ulkopuolinen taho, joka valitaan kustannustason
selvittämisen jälkeen. Seurakunnan taloustoimisto on koonnut
selvityksen tausta-aineistoksi excel-taulukon, jossa on kiinteistökohtaiset
perustiedot.
LIITE 3 Hakemusluonnos
LIITE 4 Kiinteistöjen perustiedot (excel-taulukko)
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto päättää hakea Business Finlandilta rahoitusta
energiainvestointiselvityshankkeeseen;
2. valtuuttaa talousjohtajan valitsemaan selvityksen toteuttajan ja
allekirjoittamaan sopimuksen Business Finlandin myönteisen
rahoituspäätöksen jälkeen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Kirkkoneuvosto

22.10.2020

90 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportti 17.8. - 15.9..2020 (LIITE
5);
2. Kiinteistötyöryhmän 5/2020 kokouksen muistio (LIITE 6);
3. Seurakuntaliitosta valmistelevan ohjausryhmän 1/2020 pöytäkirja
(LIITE 7);
4. Valtion korona-avustus seurakuntien diakoniatyölle (LIITE 8)
5. Tuomiokapitulin päätös kirkkoherran vuosilomasta ja kirkkoherran
sijaisista (LIITE 9, nähtävillä kokouksessa).
6. Populus-viranhaltijapäätökset ajalta 1.1. – 30.9.2020 (nähtävillä
kokouksessa);
7. Talousjohtajan tiedoksianto neuvotteluista kallioalueen
vuokrasopimuksesta Keski-Suomen Kuljetus Oy:n kanssa.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa ylläolevat asiat ja asiakirjat
tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitse saaneensa tiedoksi ylläolevat asiat ja asiakirjat
kohdat 1.-6., lukuunottamatta kohtaa 7. joka siirretään seuraavaan
kokoukseen.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua.

91 §
KIIREELLISET ASIAT
Mahdolliset kiireelliset asiat
Kiireellisiä asioita ei ollut.

92 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen päätteeksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja antoi
valitusosoituksen, joka lisätään pöytäkirjan liitteeksi, ja päättää
kokouksen klo 18.35.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Ei muutoksenhakua

