SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ASIALISTA 8/2020
lähetetty 5.11.2020

KOKOUSTIEDOT
Aika

torstaina 12.11.2020 kello 16.30

Paikka

Saarijärven seurakuntatalo (klo 16.00 alkaen kahvit)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

93 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
94 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
95 § Työjärjestyksen hyväksyminen
96 § Suntion virka
97 § Jumalanpalvelukset kappeliseurakunnissa tammi-maaliskuussa
2021
98 § Koulutussuunnitelma 2021
99 § Yleisen palkkausjärjestelmän suorituslisät vuodelle 2021
100 § Talousarvioehdotus 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
2022-2023
101 § Metsien suojeluehdotukset
102 § Tiedoksi saatettavat asiat
103 § Kiireelliset asiat
104 § 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 8/2020

Aika

torstaina 12.11.2020 klo 16.30 – 20.05

Paikka
Läsnä olleet
jäsenet
ja varajäsenet

Saarijärven seurakuntatalo
☒
☒
☒
☐
☒
☒
☒
☒
☒

Jarmo Autonen, kirkkoherra, pj
Pirjo Leppämäki, vpj
Sari Honkonen
Reijo Kantonen
Vesa-Matti Laaksonen
Inkeri Puhakka
Eija Pohjonen klo 19.53 saakka
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
peruste
☒ Emilia Jalomäki, talousjohtaja, kirkkoneuvoston sihteeri
☒ Marko Savolainen, nuorisotyöohjaaja § 100 hanke-esittelyn ajan
☒ Anu Poikonen, suntion viran hakija § 96 haastattelun ajan
☒ Pauli Salonpää, suntion viran hakija § 96 haastattelun ajan
Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtajat:

Pirjo Leppämäki
96 §, 98 - 99 §

Jarmo Autonen
93 – 95 §, 97 § 100 - 104 §

Sihteeri:

Emilia Jalomäki
Käsitellyt asiat

93 - 104 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Saarijärvellä 17.11.2020
Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Sari Honkonen 93 – 104 §

Pöytäkirja
nähtävänä

Eija Pohjonen 93 – 100 §

Inkeri Puhakka 101 – 104 §

Saarijärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.11. – 18.12.2020
Emilia Jalomäki, talousjohtaja

Kirkkoneuvosto

12.11.2020

Kokouksen aluksi kirkkoherra piti alkuhartauden ja laulettiin virsi 442.
93 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että Reijo Kantonen ei ole läsnä eikä ole ilmoittanut
poissaolosta, joten varajäsentä ei ole voitu kutsua paikalle.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua

94 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet
Inkeri Puhakka ja Vesa-Matti Laaksonen.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina, Sari Honkonen ja Eija Pohjonen. Eija Pohjosen
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua

95 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi, seuraavalla lisäyksellä:
103 § Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijan valinta.
Todettiin että kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki
toimii kokouksen puheenjohtajana ja johtaa asioiden käsittelyä
pykäsissä: 96 § ja 98 – 99§.
Muutoksenhaku:
Pöytäkirjan tarkastus:

Ei muutoksenhakua

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

12.11.2020
17.9.2020
96 §
SUNTION VIRKA

Kn 17.9.2020 § 74

Kannonkosken suntio jää eläkkeelle suntion virasta 1.2.2021 lukien.
Täten Kannonkosken ja Kivijärven alueen suntion virka julistetaan auki
ja virka täytetään 1.2.2021 alkaen, 1.-31.1.2021 välisenä aikana
vuosilomavapaiden sijaisena. Suntio hakijat haastatellaan ja virkavalinta
tehdään 12.11. kirkkoneuvoston kokouksessa. Hakemukset tulee
toimittaa talousjohtajalle osoitteeseen emilia.jalomaki@evl.fi
viimeistään 23.10. klo 16.00.
Virka on kokoaikainen toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde.
Hakuilmoitus julkaistaan kirkon evl ja Lapuan hiippakunnan
rekrytointisivuilla. Talousjohtaja laatii rekrytointi-ilmoituksen
Suntion tehtävänä on huolehtia muun muassa kirkossa ja kappeleissa
järjestettävistä jumalanpalveluksista, kirkollisista toimituksista ja
tilaisuuksista. Tehtäviin kuuluu tilojen ja tilaisuuksien valmistelua,
järjestyksenpitoa, siivousta, kiinteistönhoitoa ja osallistuminen
hautaustoimen tehtäviin kuten hautapaikkojen näyttämiseen ja hautaan
laskuun. Tehtävään kuuluu myös ilta- ja viikonlopputyötä.
Virkapaikkana suntiolla on Kannonkosken kirkko
Tehtävän vaativuusryhmä on 401. Viran hoitaminen edellyttää suntion
ammattitutkintoa ja käytännön ammattitehtävissä hankittua kokemusta.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus. Valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon jäsen.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. Kannonkosken ja Kivijärven suntion virka julistetaan auki ja virka
täytetään 1.2.2021 alkaen. Suntio työskentelee määräaikaisena
sijaisena 1.-31.1.2021 välisen ajan. Hakemukset
toimitetaan talousjohtajalle 23.10.2020 klo 16 mennessä.;
2. Viran palkkaus on vaativuusryhmä 303, peruspalkka 1939,76 e;
3. Virkapaikkana Kannonkosken kirkko, työalueena ensisijaisesti
Kannonkosken ja Kivijärven alue, toissijaisesti tarvittaessa koko
seurakunnan alue;
4. Mikäli hakemuksia tulee runsaasti kirkkoherra, talousjohtaja ja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja suorittavat hakijoista
esikarsinnan siten, että kirkkoneuvosto haastattelee 2-4 hakijaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 4.).

Kn 17.9.2020 § 74

Muutoksenhaku:
Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki toimii
puheenjohtajana tämän asiakokonaisuuden käsittelyn ja päätöksenteon
aikana.
Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

12.11.2020
17.9.2020
-----

Jatkuu § 96
Kn 12.11.2020 § 96

Kannonkosken suntion viran rekrytointi-ilmoitus on ollut nähtävillä
kirkon evl rekrytointisivulla ja mol.fi -palvelussa 26.9. – 23.10. välisen
ajan. Hakuajan päättymiseen mennessä perjantaina 23.10. klo 16.00
saapui kahdeksan hakemusta. Hakijoista viidellä on suntion
ammattitutkinto. Näistä viidestä vähintään kaksi vuotta työkokemusta on
neljällä. Näistä kolme voi työskennellä kokoaikaisesti ja vain yksi
mainitsee työhakemuksessaan status -ohjelmiston käyttökokemuksen.
LIITE 1
LIITE 2

Suntion viran rekrytointi-ilmoitus
Suntion viran hakijat, heidän työkokemuksensa,
tutkintonsa jaStatus -käyttökokemuksensa (nähtävillä
kokouksessa, salainen ja luottamuksellinen)

Kirkkoherra, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja talousjohtaja ovat
käyneet läpi kaikki hakemukset ja päätyneet kutsumaan kirkkoneuvoston
haastatteluun Pauli Salonpään ja Anu Poikosen.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto tutustuu hakemuksiin, suorittaa haastattelut ja valitsee
kokonaisarvionsa perusteella virkaan pätevimmän ja sopivimman
hakijan.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto
1. tutustui hakemuksiin, suoritti haastattelut ja valitsi kokonaisarvion
perusteella Kannonkosken suntion virkaan pätevimpänä ja
sopivampana Anu Poikosen;
2. totesi, että suntion virka täytetään määräaikaisena 1. – 31.1.2021
väliseksi ajaksi ja vakinaisena 1.2.2021 alkaen;
3. totesi, että viran palkkaus on vaativuusryhmän 303 mukainen ja
huomautti, että edellisen kokouksen pöytäkirjassa on väärä
palkkaluokkamerkintä;
4. totesi, että virkapaikkana Kannonkosken kirkko, työalueena
ensisijaisesti Kannonkosken ja Kivijärven alue, toissijaisesti
tarvittaessa koko seurakunnan alue.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki toimi
puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto

12.11.2020

97 §
JUMALANPALVELUKSET KAPPELISEURAKUNNISSA TAMMIMAALISKUUSSA 2021
Koronaepidemiasta johtuen seurakunnan kokoavassa toiminnassa tulee
noudattaa tarkkaan turvallisuusohjeita, käsihygieniaa, turvavälejä ja
tarvittaessa hengityssuojaimia (suositeltavia). Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto on päätöksellään 23.10.2020 kieltänyt
tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Keski-Suomen
sairaanhoitopiirien kuntien alueella kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Osallistujia saa olla
enemmän, mikäli tilaisuuden turvallisuus voidaan varmistaa
noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja
kulttuuriministeriön ohjetta.
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen
elämän sydän. Jumalanpalvelukset on mahdollista pitää messuina tai
sanajumalanpalveluksina. Seurakuntalaisella tulee olla mahdollisuus olla
fyysisesti läsnä jumalanpalveluksissa, mutta osallistujamäärä rajoitetaan
aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti. Suurissa kirkkotiloissa
tilaisuuksien turvallisuus voidaan varmistaa, vaikka kirkossa on yli 50
henkilöä. 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.
Kappalainen Timo Kemppainen on esittänyt ja kappelineuvoston jäsenet
ovat antaneet suostumuksensa, että koronaepidemian riskeistä johtuen
tammi-maaliskuussa 2021 jumalanpalveluksia olisi Kannokoskella ja
Kivijärvellä kuukaudessa kaksi ja ne olisivat kirkossa, eivät
seurakuntatalossa. Näin ollen jumalanpalveluksia ei säästösyistä siirretä
kirkosta ydin talveksi seurakuntataloihin. Toisaalta jumalanpalveluksia
on kuukaudessa yksi vähemmän, jolloin kirkon lämpöä ei tarvitse
nostaa. Pylkönmäellä on luontevaa ja turvallista toimia vastaavalla
tavalla eli jumalanpalvelukset ovat kirkossa. Hutikuussa 2021 siirrytään
normaaliin käytäntöön.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Jumalanpalvelukset ovat tammi-maaliskuussa 2021 kappeleissa
kirkoissa ja niitä on kaksi kuukaudessa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Kirkkoneuvosto

12.11.2020

98 §
KOULUTUSSUUNNITELMA 2021
Talousarvioon 2021 tehdään varaus henkilökunnan koulutukseen
vuodelle 2021. Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen
kehittämissopimuksen mukainen ehdotus koulutussuunnitelmaksi
vuodelle 2021 on LIITTEENÄ 3.
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. Tutustuu ja hyväksyy koulutussuunnitelman;
2. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on mahdollisuus myöntää lupa
hyväksytyn koulutussuunnitelman ulkopuoliseen koulutukseen
harkintansa mukaan määrärahan puitteissa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 2.).
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki toimi
puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Kirkkoneuvosto

12.11.2020

99 §
YLEISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SUORITUSLISÄT
VUODELLE 2021
Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän (hava) korvaava suorituslisä
otettiin käyttöön kaikissa seurakunnissa 1.1.2020. Suorituslisään
kussakin seurakunnassa käytettävä määrä on vuosittain vähintään 1,1 %
yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen
yhteismäärästä.
Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt 22.3.2018 § 36
seurakunnan käyttävän 1.1.2020 lukien 0,5 %:n entinen
harkinnanvarainen henkilökohtainen palkanosa (eli hava) siirrosta
suorituslisään ja 0,6 %:n suuruinen järjestelyerän lisäämisestä
suorituslisään ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan.
Saarijärven seurakunnassa työnantajan edustajat (kirkkoherra ja
talousjohtaja) ja Kirkon alat ry:n ja Juko ry:n pääluottamusmiehet ovat
keskinäisissä neuvotteluissaan 5.10.2018 ja 11.10.2019 ovat linjanneet
suorituslisän perusteista, arvioinnista ja määränneet, että 0,6 %
suuruinen järjestelyerä kohdennetaan suorituslisään.
LIITE 4 Suorituslisän arviointilomake
Suorituksia ja työtä arvioidaan kahdessa osa-alueessa kolmiportaisella
arvioinnilla. Ensimmäinen osa-alue on työssä suoriutuminen ja toinen
osa-alue on monitaitoisuus. Suorituslisään saaminen edellyttää
erinomaista saavutusta ja arvostelua. Mikäli toisesta osa-alueesta saa
erinomaisen arvioinnin oikeuttaa se puolikkaaseen 50% suorituslisään ja
mikäli molemmista osa-alueista saa erinomaisen arvostelun oikeutta se
kokonaiseen 100% suorituslisään. Normaalista ja hyvästä suorituksesta
ei saa suorituslisää, koska se kuuluu normaaliin ja hyvään tehtävien
hoitoon, josta maksetaan tehtäväkohtaista peruspalkka vaatimustason
mukaisesti sekä kokemuslisiä. Suorituslisää maksetaan siis normaalin
ja hyvän työn suorittamisen selkeästä ylittämisestä. Mikäli työntekijä ei
saavuta normaalia ja hyvää työn suorittamisen tasoa, odotetaan ja
vaaditaan työssä kehittymistä
Esimiehet ovat syksyllä 2019 asettaneet yhdessä työntekijöidensä
kanssa tavoitteet vuodelle 2020. Näiden tavoitteiden toteutumista on
arvioitu lokakuussa 2020 ja samalla asetettiin tavoitteet vuodelle 2021.
Sekä tavoitteet että niiden toteutuminen on kirjattu suorituslisän
arviointilomakkeeseen. Arviointilomakkeet on toimitettu kirkkoherralle
lokakuun 2020 loppuun mennessä. Kirkkoneuvostolle ei luovuteta
arviointiaineistoa, ainoastaan kirkkoherran koostama listaus
suorituslisän saajista.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

jatkuu 99 §
Kn 12.11.2020 § 99

12.11.2020

LIITE 5 Lista suorituslisän saajista vuonna 2021 (Lista on
luottamuksellinen ja salainen ja esitetään kirkkoneuvoston kokouksessa)
Suorituslisiin käytettävä summa tarkentuu vasta kun koko vuoden
palkkasumma on selvillä. Vuoden 2021 talousarvioon tehdään varaus
suorituslisiä varten.
Hautatoimen kausityöntekijöistä niillä työntekijöillä, joiden työsuhde
kestää vähintään 4 kuukautta on mahdollisuus suorituslisään. Heidän
osaltaa suorituslisä maksetaan joulukuussa kertaeränä eli aikaisemmin
kuin muille seurakunnan työntekijöillä.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että suorituslisää maksetaan liitteessä esitetyille
työntekijöille kirkkoherran koostaman listauksen mukaisesti 50% tai
100%. Liite suorituslisän saajista on luottamuksellinen ja salainen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki toimi
puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Kirkkoneuvosto

12.11.2020

100 §
TALOUSARVIOEHDOTUS 2021 SEKÄ TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023
Talousarvion valmistelua varten työaloilta pyydettiin
talousarvioehdotukset. Samalla pyydettiin ehdotukset työalan tavoitteiksi
ja painopistealueiksi vuodelle 2021. Kirkkoneuvosto päätti 20.8.2020
budjettikehyksistä 59 § talousarviovuodelle 2021 ja määräsi työaloille
samat raamit kuin vuodelle 2020. Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa
noudatettiin 5 säästötavoitetta verrattuna vuoden 2019 talousarvioon.
Uusia säästövaatimuksia ei määritetty, mutta toimintakulut eivät saa
kasvaa. Kappeliseurakuntia koskevat ehdotukset on pyydetty
kappeliseurakuntien papeilta, jotka myös vastaavat budjetistaan.
Talousarviossa 2021 toimintatuotot ilman sisäisiä eriä ovat 901 490
euroa (ed. vuoden 2020 talousarviossa 755 300 euroa, jatkossa suluissa
edellisvuoden lukema). Toimintakulut ovat 2 872 188 euroa (2 829 612
euroa).
Toimintatuotot ovat nyt 146 190 euroa suuremmat kuin vuoden 2020
talousarviossa. Tämä johtuu ennen kaikkea vuonna 2020 tehdyistä
kiinteistökaupoista ja niiden kauppasummien maksamisesta vuonna
2021. Toimintakulut kasvavat edellisvuodesta 42 576 eurolla, mutta
korotus johtuu henkilöstökulujen noususta.
Vuosikate on 16 348 euroa miinuksella (129 042 euroa).
Suunnitelmavuoden 2022 vuosikate on miinuksella 124.381 euroa ja
vuoden 2023 vuosikate 120 126 euroa. Talousarviovuoden 2021 poistot
ovat 130 235 euroa. Tilikauden tulos vuonna 2021 jää miinukselle 146
583 euroa (261 177 euroa). Kun poistoeron vähennystä kirjataan -4.375
euroa, tilikauden alijäämäksi jää vuoden 2021 talousarviossa 142 208
euroa (256 802 euroa).
Vuodelle 2020 Kirkkohallitus myönsi Saarijärven seurakunnalle
verotulojen tasausavustusta asukastiheyden perusteella. On oletettavaa,
että avustuksen myöntöperusteet täyttyvät myös tulevina vuosina ja siksi
talousarvioon on laskettu 10 500 euroa verotulojen tasausavustusta myös
vuosille 2021 – 2023.
Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisesti vuonna 2022 toteutuvaa
seurakuntaliitosta Karstulan ja Kyyjärven kanssa, koska talousarvion
laadintavaiheessa liitoksesta ei ole olemassa lainvoimaista päätöstä.
LIITTEENÄ 5 on ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 20212022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle
pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet vastaavat talousarvion
Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

12.11.2020

jatkuu § 100
toteutumisesta kirkkoneuvostolle tulosyksikkö- (ent. kustannuspaikka)
tasolla. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti. Netto
tarkoittaa toimintajäämää. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia em.
tavalla ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Talousarvion sisäiset erät
eivät ole sitovia.
Talousarvioehdotus 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2023
käsitellään vielä kiinteistötyöryhmän kokouksessa 9.11. minkä jälkeen
kiinteistöjen korjaus- ja remontointihankkeet täsmentyvät. Samoin
seurakuntatatalotyöryhmän loppuraportissa otetaan vielä kantaa
Kivijärven ja Pylkönmäen seurakuntatalojen muutossuunnitelmiin. On
hyvin mahdollista, että kiinteistöjen osalta talousarvioon tulee vielä
muutoksia. Tämän vuoksi talousjohtajan päätösehdotuksessa ei ole
perinteistä päätösehdotusta: ”Kirkkoneuvosto hyväksyy
talousarvioehdotuksen 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 20222023 liitteen mukaan ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
ehdolla, että asiakirjaan ei pyydetyissä lausunnoissa esitetä muutoksia”
Kasvatuksen työalalta kirkkoneuvoston kokoukseen tulee työntekijä
esittelemään kasvatuksen hanke-esitystä kirkkoneuvoston
kokeilumäärärahan (20.000 euroa) käyttämiseksi.
LIITE 6 Saarijärven seurakunnan talousarvioehdotus 2021 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2023 (talousarvioehdotuksen
raportit lähetetään sähköpostilla ja esitellään kokouksessa
kiinteistötyöryhmän mahdollisen karsinnan mukaisina)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. pyytää talousarvioehdotuksesta 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2022-2023 kappelineuvostojen lausunnot; ja
2. päättää kokeilumäärärahojen myöntämisestä ja niiden aiheuttamista
muutoksista talousarvioon.

-----Kiinteistötyöryhmän käsittelyn ja menojen karsinnan jälkeen
talousarvioehdotus muuttui jonkin verran (noin 10 000 euroa per vuosi).
Muutoksien jälkeen talousarviossa 2021 toimintatuotot ilman sisäisiä
eriä ovat 901 490 euroa ( 2020 talousarviossa 755 300 euroa).
Toimintakulut ovat 2 862 138euroa (2 829 612 euroa).
Vuosikate on 6 298 euroa miinuksella (129 042 euroa).
Suunnitelmavuoden 2022 vuosikate on miinuksella 116 931 euroa ja
vuoden 2023 vuosikate 112 676 euroa.

Pöytäkirjan tarkastus:
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jatkuu § 100
Talousarviovuoden 2021 poistot ovat 130 235 euroa. Tilikauden tulos
vuonna 2021 jää miinukselle 136 533 euroa (261 177 euroa). Kun
poistoeron vähennystä kirjataan -4.375 euroa, tilikauden alijäämäksi jää
vuoden 2021 talousarviossa 132 158 euroa (256 802 euroa).
Nuorisotyönohjaaja Marko Savolainen esitteli kirkkoneuvostolle
kasvatuksen työalan n. 4000 euron hankarahaesityksen (LIITE 6 A).
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto
1. päätti pyytää talousarvioehdotuksesa 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2022-2023 kappelineuvostojen lausunnot ja
2. myönsi kasvatuksen työalalleesityksen mukaisen hankemäärärahan
talousarviovuodelle 2022;
3. totesi, että hankemäärärahan myöntämisen jälkeen
talousarviovuoden 2021 tulos on 138 533 euroa.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:5 §)
Eija Pohjonen poistui kokouksesta 100 § Talousarvioehdotus 2021 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2023 käsittelyn jälkeen. Hänen
tilalleen toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Inkeri Puhakka.

Pöytäkirjan tarkastus:
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101 §
METSIEN SUOJELUEHDOTUKSET
Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvsto päätti kokouksessaan 14.5.2020
tilata Keski-Suomen MHY:ltä raportin mahdollisista suojelukohteista
Saarijärven seurakunnan maa-alueilla. Metsänhoitoyhdistys toimitti
tämän raportin syyskuussa ja se on LIITTEENÄ 7.
Lisäksi Saarijärven Seudun Luonnonystävät ry on lähettänyt 1.10.2020
LIITTEENÄ 8 olevan vetoomuksen Tarvaalan tilan 729-408-3-106
Kusiaismäessä sijaitsevan 23,06 hehtaarin määräalueen suojelemiseksi.
Metsänhoitoyhdistyksen mukaan alueelle ei ole metsätaloussuunnitelma
ehdotettu mitään hakkuu- tai hoitotoimenpiteitä. Kunto-/ hiihtopolku
menee aluetta myötäillen, joten virkistysarvo on paljon.
Talousjohtaja on ollut yhteydessä sekä metsäasiantuntija Janne
Löytöjärveen että metsäasiantuntija Pekka Viljakaiseen
suojeluehdotusten tiimoilta. Viljakainen on talousjohtajan pyynnöstä
ottanut yhteyttä ELY-keskukseen, jossa biologi on luvannut käydä
syksyn aikana läpi raportin kohteita.
Lisäksi Metsänhoitoyhdistyksen raportissa mainitun kohteen nro 5 osalta
talousjohtaja on käynyt neuvotteluja Hiilipörssin kanssa. Hiilipörssin
toiminnan painopiste on verkossa toimivassa hiilijalanjäljen
sijoituspalvelussa, joka perustuu hiilivuodon pysäyttämiseen ojitettuja
soita ennallistamalla ja uutta turvetta kasvattamalla.
Hiilipörssi esittää Saarijärven seurakunnalle Viitalamminsuon
kunnostamista niin lähelle luonnontilaista kuin mahdollista. Hiilipörssi
arvioi, että suunnitteluprojektin budjetti tulisi asettumaan jonnekin
10 000 ja 20 000 euron välille. Itse kunnostus toteutettaisiin
mahdollisesti useassa osassa. Hiilipörssi vastaisi hakemuksen
laadinnasta ja suunnitteluvaiheessa prosessiin osallistettaisiin
haastatteluin ym. mahdollisuuksien mukaan ihmisiä Pylkönmäeltä ja
esimerkiksi kalastuksen harrastajia seudulta. Suunnittelurahoitukseen
tarvitaan tietty määrä omarahoitusta ja Hiilipörssin on tarkoitus
keskustella rahoituksesta kiinnostuneiden yritysten kanssa. ELY-keskus
rahoittaisi 50 % suunnitelmasta, kuten myös itse toteutuksesta.
Hiilipörssiä kiinnostaisi myös kokeilla entisillä turvetuotantoalueilla
erilaisia ennallistamistoimenpiteitä (60-140 hehtaaria). Tähän vaiheeseen
voisi kytkeä mukaan uuden kokeilua, jolloin mukaan saataisiin
Hiilipörssin mukaan myös muota rahoittajia. Seurakunnan osuus
suunnitelman teosta olisi nettona maksimissaan 1000 euroa. Hiilipörssin
suunnitelmien osalta edellytyksenä on 60 hehtaarin alue
turvetuotantoalueesta ja Viitalammin suon alue ja ehdottomasti koko
entisen turvetuotantoalueen toimintojen tähtääminen vesiensuojelun
kannalta samaan eli päästöjen voimakkaaseen vähentämiseen.
Pöytäkirjan tarkastus:
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Kn 12.11.2020 § 101 jatkuu
Näistä Pylkönmäen entisista turvetuotantoalueista on jätetty
seurakunnalle myös alustava ostotarjous noin 130 hehtaarin alueesta.
Pylkönmäen entiset turvetuotantoalueet ovat olleet avoimessa myynnissä
kirkkoneuvoston 28.11.2019 § 160 tekemän päätöksen mukaisesti.
LIITE 9 Ostotarjous 15.10.2020
Talousjohtaja on tilannut Keski-Suomen MHY:ltä arvion Mäkelän tilan
vanhoista turvetuotantoalueista sekä sen alueen sisällä että sitä
ympäröivistä metsistä (ns. Pylkönmäen suot). Alueen pinta-alaa on
yhteensä 127,9 ha. Vanhaa turpeennostoaluetta, jossa ei ole vielä
puustoa, on noin 55 ha. Muu alue on eri-ikäistä metsää. Arvion
perusteella koko alueen arvo on 185 300 euroa
LIITE 10 Lausunto metsän arvosta
Metsäasiantuntija arvioi, että alueen itälaidalla on noin 15 hehtaaria
hyvin hoidettua ja kasvavaa männikköä (kuviot 163, 177 ja 178).
Pienestä pinta-alasta huolimatta näiden kuvioiden arvo on lähes
kolmannes koko alueen arvosta. Lisäksi turvetuotantoalueiden välissä on
myös noin 20 ha melko hyvää normaalia talousmetsää (kuviot 199-211).
Tämän alue yhdistää vanhat turpeennostoalueet yhdeksi
kokonaisuudeksi.
MHY huomauttaa lisäksi tulevasta tukimahdollisuudesta joutoalueiden
metsitykseen:
”Tukea joutoalueiden metsitykseen
Hallitus on antanut lakiesityksen metsityksen tukemisesta.
Kyseessä olisi uusi tukijärjestelmä. Metsitystukea
myönnettäisiin niin sanottujen joutoalueiden, kuten
maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja
käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden
metsittämiseen. Metsitystukea koskevan lain on tarkoitus
tulla voimaan vuoden 2021 alusta ja sen on tarkoitus olla
voimassa vuoden 2023 loppuun. Metsitystukea haettaisiin
Metsäkeskuksesta ja tukien haku avautuisi maaliskuun
2021 alussa.”
Tästä tuesta ei ole vielä tarkempia tietoa. Joidenkin
ennakkotietojen/huhujen mukaan tuki voisi olla aika
merkittävä. Tukipolitiikalla voi olla merkitystä alueesta
kiinnostuneille ja kiinnostusta voi kenties herätä muissakin
ostajissa.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Kn 12.11.2020 § 101 jatkuu
Saarijärven seurakunta on hyvässä tilanteessa, koska seurakunnalla on
useita toimintavaihtoehtoja eikä mikään vaihtoehto vaadi välittömiä
päätöksiä.
METSO-ohjelman neuvotteluprosessissa tärkeää on seurakunnan
lainvoimainen päätös neuvotteluiden aloittamisesta. Käytännössä siis
kirkkoneuvosto päättää mistä kohteista jätetään METSO-hakemus.
Tämän jälkeen MHY laatii tila-arvion ja METSO-hakemuksen. ELYkeskuksen tarjouksen jälkeen käydään mahdollinen vastatarjouskierros,
minkä jälkeen asia tulee uudelleen kirkkoneuvoston ja
myyntitapauksessa myös kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Hiilipörssin ehdotus ja Pylkönmäiden ostotarjous voivat osittain olla
ristiriidassa keskenään eli saattaa olla että molempia ei voida toteuttaa
samanaikaisesti, koska ostotarjouksen tehnyt yksityinen taho ei vielä
tässä vaiheessa ole sitoutunut mihinkään vesiensuojelua koskeviin
toimenpiteisiin. Soiden osalta on myös huomioitava niiden arvon
mahdollinen kasvu tulevaisuudessa ja ostotarjousten lisääntyminen.
Talousjohtajan näkemyksen mukaan suojelutoimenpiteissä kannattaa
ensisijaisesti huomioida kaksi kärkeä: 1. Suojeluun alueita, joilla ei ole
merkittävää taloudellista merkitystä 2. Suojeluun alueita, jotka jo nyt
ovat metsätaloussuunnitelman hakkuiden ja hoitotoimenpiteiden
ulkopuolella. Kirkon hiilineutraaliustavoitteen ja kirkon
ympäristödiplomin vaatimusten kannalta seurakunnan kannattaa pitää
suojelualueita omassa omistuksessaan. Toisaalta ELY-keskuksen arvion
mukaan juuri nyt etusijalla ovat luokkaan I kuuluvat kohteet eli alueen
myynti valtiolle. Kolmantena mahdollisuutena on alueen rauhoittaminen
20 vuoden määräajaksi, jolloin korvaus on pienempi.
Seurakunnan kiinteistötyöryhmä käsittelee asiakokokonaisuutta
kokouksessaan 9.11.2020. Mahdollista on, että MHY:n raportin
kohteista tarjotaan METSO-ohjelmaan kohteita 1, 2, 3 ja 5 luokkaan II
eli maapohja säilyisi seurakunnan omistuksessa. Mahdollisen
vastatarjouksen jälkeen tarkastellaan uudestaan maapohjan myymistä eli
luokka I -vaihtoehtoa. Tarvaalan tilan 729-408-3-106 Kusiaismäessä
sijaitsevan 23,06 hehtaarin määräaluetta voitaisiin tarjota ELYkeskukselle luokkaan III eli alueen rauhoittaminen 20 vuoden
määräajaksi korvausta. Saarijärven kaupunki toimii näin
virkistysalueillaan eli hakee niille määäaikaista suojeluluokitusta
korvausta vastaan. Tässä vaihtoehdossa suojeluun kokonaan
luovutettavien määräalojen määrä olisi 63 hehtaaria ja määräaikaisesti
23 hehtaaria, yhteensä 86 hehtaaria eli noin 3,2 prosenttia seurakunnan
koko metsä- ja joutomaasta (3,6 prosenttia metsämaasta).

Pöytäkirjan tarkastus:
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Kn 12.11.2020 § 101 jatkuu
Pylkönmäen soiden osalta neuvotteluja voitaisiin jatkaa sekä
ostotarjouksen tehneen tahon että Hiilipörssin kanssa sitoutumatta
kumpaankaan vaihtoehtoon ennen ELY-keskuksen mahdollista vastausta
suojelualueesta.
Talousjohtajan päätösehdotus tuodaan kokoukseen
------Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. aloittaa neuvottelut ELY-keskuksen kanssa MHY:n raportin
mukaisista kohteista 2, 3 ja 5 (pysyvä suojelu, maapohjan omistus
seurakunnalla) ja Saarijärven Seudun Luonnonsuojelijat ry:n
vetoomuksessa mainitusta alueesta (määräaikainen suojelu,
maapohjan omistus seurakunnalla);
2. käynnistää Pylkönmäen turvetuotantoalueiden myynnistä (kahdella
vaihtoehdolla: turvetuotantoalueet ja niiden välissä olevat
metsäalueet ja turvetuotantoalueet pelkästään) avoimen
tarjouskilpailun talvella 2021;
3. tiedottaa tarjouskilpailusta tähän mennessä tarjouksen jättäneitä ja
pyytää heitä jättämään uuden tarjouksen;
4. jatkaa myös Hiilipörssin kanssa samalla neuvotteluja
Viitalamminsuon ja Pylkönmäen turvetuotantoalueiden
ennallistamispyrkimyksistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 4.).
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
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102 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportti 15.9. – 15.10.2020 (LIITE
11);
2. Kiinteistötyöryhmän 6/2020 kokouksen muistio liitteineen (LIITE
12);
3. Tuomiokapitulin päätös kirkkoherran vuosilomasta ja kirkkoherran
sijaisista (LIITE 13, nähtävillä kokouksessa).
4. Pylkönmäen kappelineuvoston 29.10.2020 pidetyn kokouksen
pöytäkirja (LIITE 14);
5. Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Pajumäensuo
turvetuotantoaleen ympäristölvuvan lupamääräysten muuttamiseen
(seurakunta ei ole jättänyt muistutusta tai mielipidettä, LIITE 15);
6. Talousjohtajan tiedoksianto neuvotteluista kallioalueen
vuokrasopimuksesta Keski-Suomen Kuljetus Oy:n kanssa; ja
7. Talousjohtajan tiedoksianto Business Finlandille jätetystä
energiainvestointiselvityshankkeesta.
8. Seurakuntaliitoksen ohjausryhmän II / 2020 5.11.2020 kokouksen
pöytäkirja (LIITE 16, jaettiin kokouksessa).
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa ylläolevat asiat ja asiakirjat
tiedoksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua.

104 §
ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELEENLASKIJAN VALINTA
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää valita Vesa-Matti Laaksosen Saarijärven
seurakunnan edustajaksi itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
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105 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen päätteeksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja antoi
valitusosoituksen, joka lisätään pöytäkirjan liitteeksi, ja päätti kokouksen
klo 20.05
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastus:

Ei muutoksenhakua

