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Kokouksen aluksi mongolialaisen paimentolaisjurtan esittely ja hartaus,
jossa laulettiin lähetysvirsi 426.

135 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin, että kirkkoneuvosto jäsen Hannu Talaskivi oli poissa ja
paikalla oli hänen varajäsenensä Reijo Kantonen.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

136 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Viljakainen ja Sari Honkonen

137 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Päätettiin, että
varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana henkilöstöasioissa
(138 – 140 §).

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

9.11.2017

138 §
APUSUNTION TYÖSUHDE AJALLE 1.1.-31.12.2018
Saarijärven alueen apusuntiona toimii ajalla 1.4.2017-31.12.2017 Iiris
Kauppinen. Apusuntio toimii Pia Rantalan lomittajana ja sijaisena. Iiris
Kauppinen on käytettävissä apusuntiona seurakunnassa myös vuonna
2018.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Iiris Kauppinen otetaan tarvittaessa tulevan suntion
työsopimussuhteeseen määräaikaisesti 01.01.-31.12.2018;
2) työtehtävänä on Saarijärven alueella suntion vuosilomien ja
kuukausivapaapäivien sijaisen tehtävät;
3) Saarijärven suntion toimiessa Pylkönmäen suntion sijaisena avustaa
Saarijärven suntion tehtävissä;
5) palkkaus on hinnoitteluryhmän T2 mukainen perustuntipalkka 11,44
e/h lisättynä kokemuslisällä 1,70 e/h ja kokonaistuntipalkka 13,14 e/h;
6) tavanomaiset KirVESTES:n mukaiset virkamatkat korvataan;
7) työskentelypaikka on Saarijärven kirkko (josta matkakorvaukset)
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.- 7.).
Varapuheenjohtaja Timo Jokinen toimi puheenjohtajana asian käsittelyn
ajan.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

9.11.2017

139 §
VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN SAARA SAVOLAISELLE
Nuorisotyönohjaaja Saara Savolainen anoo virkavapaata hoitovapaan
pitämiseksi ajalle 23.3.2018-31.12.2018. Hänen äitiys- ja
vanhempainvapaansa päättyy 10.2.2018 ja hän on anonut pitävänsä
vuodelle 2017 kertyneet vuosilomat (29 pvää) ennen hoitovapaan
aloittamista. Näin hoitovapaa alkaa 23.3.2018.
Saara Savolaisen virkavapaa-anomus päivättynä 24.10.2017
LIITTEENÄ 1.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Saara Savolaiselle virkavapaata anomuksen
mukaisesti ajalle 23.03.2018-31.12.2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Varapuheenjohtaja Timo Jokinen toimi puheenjohtajana asian käsittelyn
ajan.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

9.11.2017

140 §
VIRANSIJAISEN OTTAMINEN SAARA SAVOLAISELLE
Kirkkoneuvosto on ottanut 15.2.2017 Taija Heinäsen Saara Savolaisen
viransijaiseksi (äitiys- ja vanhempainvapaa) virkavapaan ajaksi
29.03.2017-10.02.2018. Koska Saara Savolainen on anonut virkavapaata
hoitovapaan pitämiseksi ajalle 23.3.2018-31.12.2018 tarvitaan hänelle
edelleen sijainen. Luontevaa on, että Taija Heinänen jatkaa
viransijaisena.
LIITTEENÄ 2 Taija Heinäsen suostumus viransijaisuuden hoitamiseen.
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Taija Heinänen jatkaa Saara Savolaisen viransijaisena ajalla
11.02.2018-31.12.2018;
2) Heinäsen päävastuualueena on varhaisnuorisotyö ja lisäksi
osallistuminen varsinaiseen nuorisotyöhön ja rippikoulutyöhön; ja
3) Heinäsen palkkaus on edelleen vaativuusryhmän 502 mukainen
(ryhmän peruspalkka 01.02.2017 alk. 2.297,26 euroa) lisättynä
vuosisidonnaisella palkanosalla ja vähennettynä 5 %:n
epäpätevyysvähennyksellä 2446,20 euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 3.).
Varapuheenjohtaja Timo Jokinen toimi puheenjohtajana asian käsittelyn
ajan.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

9.11.2017

141 §
LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA
Seurakunnassa on kirkkoneuvoston nimeäminä lapsiasiahenkilöinä ovat
luottamushenkilönä Sari Honkonen ja työntekijänä virkavapaalla oleva
nuoristyönohjaaja Saara Savolainen. Kasvatustyön ehdotus valittavasta
henkilöstä Saara Savolaisen tilalle on Marko Savolainen.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan toisen lapsiasiahenkilön.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan toiseksi lapsiasiahenkilöksi Marko
Savolaisen.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

9.11.2017

142 §
KOULUTUSSUUNNITELMA 2018
Talousarvioon 2018 on varattu 11.940 euroa henkilökunnan
koulutukseen vuodelle 2018.
Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen
mukainen ehdotus koulutussuunnitelmaksi vuodelle 2018 on
LIITTEENÄ 3.
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) tutustuu koulutussuunnitelmaehdotukseen; ja
2) päättää ehdotuksen hyväksymisestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. ja 2.)

143 §
SEPPELEEN LASKIJAN VALINTA
6.12.2017 itsenäisyyspäivän 100 vuotisjuhlajumalanpalveluksen jälkeen
seurakunnan edustaja laskee seppelen Saarijärven sankarivainajien
haudoille.
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee seppeleen
laskijan sankarivainajien haudoille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi seppeleen laskijaksi Timo Jokisen.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

9.11.2017

144 §
VALTUUTUS KELALLE, KEVALLE, KIPALLE JA
TYÖVOIMAVIRANOMAISILLE TOIMITETTAVIEN
ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMISEEN
Kirkkoneuvosto on valtuuttanut kokouksessaan 15.2.2017
toimistosihteeri Kaija-Leena Kaunosen allekirjoittamaan seurakunnan
puolesta Kansaneläkelaitokselle, Työeläkelaitos Kevalle, Kirkon
palvelukeskukselle ja työvoimaviranomaisille toimitettavat asiakirjat.
Töiden sujuvuuden kannalta valtuutuksen siirto toiselle henkilölle KaijaLeena Kaunosen eläkkeelle siirtymisen vuoksi olisi toivottavaa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Emilia Jalomäen
allekirjoittamaan seurakunnan puolesta Kelalle, Kevalle, Kipalle ja
työvoimaviranomaisille toimitettavat asiakirjat.
2) Valtuutus tulee voimaan siitä päivästä, jona se saa lainvoiman.
3) Päätös on voi massa toistaiseksi
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 3.) ja lisäksi kirkkoneuvosto päätti
4). valtuuttaa toimistosihteeri Sirpa Liimataisen talousjohtaja Emilia
Jalomäen sijaiseksi.
Talousjohtaja Emilia Jalomäki poistui kokoustilasta tämän asian
käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja Jarmo Autonen toimi sihteerinä.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

9.11.2017

145 §
RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2018
Kappalainen Heidi Pasanen on valmistellut rippikoulusuunnitelman
vuodelle 2018.
Heidi Pasasen valmistelema rippikoulusuunnitelma vuodelle 2018 on
LIITTEENÄ 4.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa vuoden 2018 rippikoulusuunnitelman
liitteen mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto vahvisti vuoden 2018 rippikoulusuunnitelman liitteen
mukaan.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

9.11.2017

146 §
TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT 01.01.2018 ALKAEN
Seurakuntatalojen käyttömaksuja on nostettu edellisen kerran vuodelle
vuodelle 2016, jolloin myös hinnastoon otettiin 100 euron siivousmaksu
sellaisia tilanteita varten, että tilojen vuokraaja ei olisi huolehtinut tilojen
loppusiivousta ohjeistuksen mukaan. Vuodelle 2017 maksuja ei
korotettu.
1.1.2018 alkaen esitetään seurakuntatalojen tiloista perittävien maksujen,
pöytäliinojen pesumaksun, tarjoilumaksujen ja siivousmaksun
korottamista. Lisäksi Mellikan käyttömaksut eritellään rakennuksittain,
mikä mahdollistaa Mellikan osavuokrauksen ja helpottaa leirikeskuksen
markkinointia. Mellikan käyttömaksuista myönnetään 30 prosentin
alennus muille seurakunnille, herätysliikkeille ja Saarijärven
seurakunnan työntekijöille.
Työntekijöiltä peritään lämmitystolpan käyttömaksua kolmelta
kuukaudelta vuosittain. Leutoina talvina maksu jätetään perimättä,
mikäli lämmityskertojen lukumäärä jää alle kymmeneen.
Ehdotus tilojen käyttömaksuiksi 01.01.2018 alkaen on LIITTEENÄ 5.
Talousjohtajan päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto vahvistaa tilojen käyttömaksut liitteen mukaan
01.01.2018 alkaen;
2) päättää, että auton lämmitystolpan käyttömaksuna peritään
työntekijöiltä edelleen 10 euroa kuukaudessa;
3) lämmitystolpan käyttömaksu peritään kolmelta kuukaudelta
vuodessa; ja
4) maksu jätetään perimättä, jos lämmityskertoja on ollut alle 10.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 4.).

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

9.11.2017

§ 147
KANNONKOSKEN SEURAKUNTATALON OSITTAINEN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN / esitys lisätalousarvioon 2017
Palvelutalo Kotipiha Oy on ilmoittanut kiinnostuksensa vuokrata
Kannonkosken seurakuntatalon toisen pään asunnoiksi.
Kiinteistövastaava Keijo Sirosen mukaan seurakuntatalon toiseen päähän
pystyy rakentamaan kaksi noin 35 neliön yksiötä. Asuntojen
hyväksyminen henkilön vakituiseksi asuinpaikaksi vaatii kunnan
rakennusvalvonnasta rakennusluvan, jossa hyväksytään tarvittavat
rakennustekniset muutokset sekä käyttötarkoituksen muutos.
Rakennuslupa tarvitaan, jotta rakennus voidaan merkitä henkilön vakituiseksi
asuinpaikaksi.
Kiinteistötyöryhmä tutustui kokouksessaan 11.10.2017 seurakuntatalon
rakennuspiirustuksiin ja totesi, että tarvittavat muutokset kahden yksiön

rakentamiseen eivät vaikuta suurilta. Rakennuksessa on menossa mittava
remontti, joten muutostyöt voitaisiin toteuttaa remontin yhteydessä.
Kirkkoneuvostoa informoitiin 19.10.2017 pidetyn kokouksen yhteydessä
ehdotuksesta. Kiinteistötyöryhmä käsittelee kustannusarviota
kokouksessaan 2.11.2017 klo 15-17. Kustannusarvio,
kiinteistötyöryhmän arvio siitä ja talousjohtajan päätösehdotus tuodaan
kokoukseen.
LIITTEENÄ 6 rakennuspiirustukset Kannonkosken seurakuntatalon
toisesta päästä. Suunnitellut asunnot merkitty keltaisella (AS 1, 32 m²) ja
sinisellä (AS 2, 26 m²).
Kokoukseen tuotu aineisto ja päätösehdotus:
LIITTEENÄ 11 Kiinteistötyöryhmän kokouksessa käsitelty
kustannusarvio asuntojen rakentamisesta.
Putkitöiden osalta ei ole vielä tiedossa tarjousta, mutta Keijo Sirosen
mukaan niiden kustannukset ovat verrattavissa sähkötöihin.
Kokonaiskustannusarvio on siis 22.850 euroa. Näistä kustannuksista osa
maksetaan siinäkin tapauksessa, että tila palautetaan entiseen käyttöönsä
nykyisen remontin jälkeen. Lisätalousarvioon varattaisiin 15.000 euroa
ja muut kustannukset katsottaisiin kuuluvaksi Kannonkosken
seurakuntatalon nyt käynnissä olevaan remonttiin.
Kiinteistötyöryhmä totesi kokouksessaan 2.11. puoltavansa asuntojen
rakentamista Kannonkosken seurakuntatalon toiseen päähän esitetyn
kustannusarvion mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

147§ jatkuu

9.11.2017

Talousjohtajan päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto päättää osittain muuttaa Kannonkosken
seurakuntatalon käyttötarkoitusta;
2) rakentaa seurakuntatalon toiseen päähän kaksi yksiötä oheisten
piirustusten mukaisesti ja hakea niille rakennuslupaa;
3) esittää kirkkovaltuustolle 15 000 euroa lisätalousarvioon 2017
Kirkkoneuvosto:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 3.).

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

19.10.2017
9.11.2017

148 §
TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020
Kn 19.10.2017 § 129

Kirkkoneuvosto antoi 20.4.2017 budjettikehykset talousarviovuodelle
2018. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan kunkin tulosyksikön
budjetissa vuonna 2018 voi olla kasvua edellisvuoteen verrattuna
enintään palkkojen nousun verran. Seurakunnan toimintakulut eivät saa
kasvaa lainkaan edellisvuoden tasosta talousarviovuonna 2018.
Talousarvion valmistelua varten työaloilta pyydettiin
talousarvioehdotukset 31.05.2017 mennessä. Samalla pyydettiin
ehdotukset työalan tavoitteiksi ja painopistealueiksi vuodelle 2018.
Henkilöstömenoja lukuun ottamatta talousarvioehdotuksen on koonnut
työalan vastaava viranhaltija, jolla on myös työalansa budjettivastuu.
Koko seurakunnan alueella toimivien työalojen koordinaattorit (vastaava
kanttori, vastaava diakoni, rippikoulu- ja kasvatustyön teologi sekä
lähetyssihteeri) ovat koonneet oman työalansa talousarvioehdotuksen ja
vastaavat myös työalansa budjetista. Kappeliseurakuntia koskevat
ehdotukset on pyydetty kappeliseurakuntien papeilta, jotka myös
vastaavat budjetistaan.
LIITTEENÄ 3 on ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 20192020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarviossa on varsin
seikkaperäinen yleis- ja perusteluosa
Talousarvioehdotuksessa seurakunnan toimintakulut (2.961.508 euroa)
ovat pienemmät kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä (3.039.187,72 euroa)
ja vuoden 2017 talousarviossa (3.200.709 euroa). Myös henkilöstökulut
(1.252.398 euroa) ovat pienemmät kuin vuoden 2017 talousarviossa
(1.314.819 euroa).
Tulopuolella on arvioitu kirkollisverotulojen vähenevän noin 100 000
eurolla vuoden 2017 tasosta. Verotuloja arvioidaan saatavan 2.000.000
euroa. Vuonna 2018 seurakunta ei enää saa yhteisöverotuloja (v. 2017
talousarviossa 30.000 euroa) ja valtionrahoituksen määrä laskee 12.000
euroa vuoden 2017 tasosta 238.000 euroon.
Menopuolella suuria yksittäisiä eriä ovat kirkollisverotulosidonnainen
eläkemaksu (100.000 euroa), joka on vuodelle 2018 5 % vuoden 2016
verotulokertymästä. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä eläkemaksu oli
30.009 euroa. Seurakunnan raskaan kiinteistökannan ylläpito näkyy
myös talousarviossa, jossa rakennusten ja alueiden rakentamis- ja
kunnossapitopalveluihin on varattu 256.450 euroa, lämmitykseen
133.500 euroa ja sähköön 95.050 euroa.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

19.10.2017 § 129

19.10.2017
9.11.2017

Tilikauden tulos vuoden 2018 talousarviossa on miinuksella 300.238
euroa ja tilikauden alijäämä on 295.622 euroa. Myös vuosikate on
miinuksella 170.988 euroa. Talouden tunnusluvut ovat edelleen
kohtuulliset verrattuna lähiseurakuntiin ja koko kirkon keskiarvoihin.
Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää jäljellä vielä noin miljoona
euroa.
Rahoitusvarallisuus säilyy korkealla tasolla ja suhteellinen
velkaantuneisuus alhaisena. Alijäämän sietokyky säilyy edelleen
vahvana. Seurakunta on ollut velaton vuoden 2012 jälkeen, jolloin
viimeinen erä Kivijärven kirkkoremonttilainasta saatiin maksettua.
Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle
pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet vastaavat talousarvion
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.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) pyytää talousarvioehdotuksesta 2018 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2019-2020 kappelineuvostojen lausunnot ja
2) hyväksyy talousarvioehdotuksen 2018 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2019-2020 liitteen mukaan ja esittää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ehdolla, että asiakirjaan ei
pyydetyissä lausunnoissa esitetä muutoksia.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. ja 2.).

9.11.2017 § 148

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) tutustuu kappelineuvostojen lausuntoihin; ja
2) pitää voimassa 19.10.2017 § 127 tekemänsä päätöksen kohdan 2,
mikäli kappelineuvostojen lausunnoissa ei esitetä muutoksia
taloussuunnitelmaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
1) totesi, että kappelineuvostot eivät olleet esittäneet muutoksia
talousarvioehdotukseen 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan
2019-2020; ja
2) päätti pitää voimassa 19.10.2017 § 129 tekemänsä päätöksen kohdan
2.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

9.11.2017

149 §
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTTAMINEN
Lisätalousarvio 2017 sisältää menon lisäyksiä -319.730 euroa ja menon
vähennyksiä 52.000 euroa. Tulon lisäyksiä on 201.700 euroa ja tulon
vähennyksiä -184.700 euroa. Lisätalousarvion kokonaisvaikutus
budjettiin: nettomenojen lisäystä 250.730 euroa.
Lisätalousarvio vuodelle 2017 on LIITTEENÄ 7.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy vuoden 2017 talousarvion muuttamisen liitteen mukaan; ja
2) esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi vuoden 2017 talousarvion
muuttamisen liitteen mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. ja 2.).

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

9.11.2017

150 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1) Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:n raportti ajalta 11.10. 1.11.2017 (LIITE 8)
2) Kiinteistötyöryhmän kokous2.11.2017
3) Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
kokousaikataulu keväällä 2018 (LIITE 9)
4) Muistio Lapsityön vastuuryhmän kokouksesta 4.10.2017 (LIITE 10)
5) Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin istunnon antama
viranhoitomääräys pastori Tuulia Kokkoselle Saarijärven
seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan 15.5.–
15.11.2017
6) Seurakunnan tulot 1-10/2017 tiedoksi kirkkoneuvostolle (LIITE 13)
7) Kivijärven kappeliseurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2018
(LIITE 14)
8) Pylkönmäen kappelineuvoston pöytäkirja 2/2017 (LIITE 15)
9) Kannonkosken kappeliseurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle
2018 (LIITE 16)
10) Kannonkosken kappelineuvoston pöytäkirja 2/2017 (LIITE 16)
11) Saarijärven seurakunnan työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen
vaali järjestettiin 2.11.2017. Työsuojeluvaltuutetuksi tuli Marko
Savolainen, 1. työsuojeluvaravaltuutetuksi Veli Siltasalmi ja 2.
työsuojeluvaltuutetuksi Sanna Linna.
12) 1. kokous Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy:n kanssa pidetty
8.12.2017 Kivijärvellä koskien Kivijärven kirkon ja tapulin
maalaussuunnitelman toteuttamista. Kokouksessa todettiin, että
tavoitteena on saada Kirkkohallituksen käsiteltäväksi
avustushakemus tarvittavine liitteineen vuoden 2017 lopussa.
13) Talousjohtajan muistio Kannonkosken seurakuntatalon remontista
vuonna 2017 / tilanne 9.11.2017 (LIITE 17)
14) Talousjohtajan koeaika päättyy 1.12.2017 ja tehtävään siunaaminen
Saarijärven kirkossa on 1.1.2018.
15) Kirkkoherra on valmistellut luonnoksen Saarijärven seurakunnan
valmiussuunnitelmasta 2017 ja valmiusryhmästä. Nämä tulevat
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

151 §
KIIREELLISET ASIAT
Kiirellisiä asioita ei ollut.
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

Pöytäkirjan tarkastus:

