SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
KOKOUSKUTSU
Kirkkoneuvosto
Laatimispäivämäärä
Aika
to 9.12.2021 kello 16.30, kahvit klo 16.00 alkaen
Saarijärven seurakuntatalo
Paikka

11/21
2.12.2021

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
153 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
154 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
155 § Työjärjestyksen hyväksyminen
156 § Kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta
157 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta
158 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta
159 § Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta
160 § Kirkkovaltuuston pöytäkirjojen nähtävänä olo ja siitä ilmoittaminen
161 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta
162 §Kirkkoneuvoston jäsenten valinta
163 § Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta
164 § Edustajan ja varaedustajan valinta Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen
yhteisjohtokuntaan
165 § Edustajan ja varaedustajan valinta Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan
166 § Karstulan kappeliseurakunnan perustaminen ja ohjesäännön hyväksyminen
167 § Kyyjärven kappeliseurakunnan perustaminen ja ohjesäännön hyväksyminen
168 § Pylkönmäen kappeliseurakunnan ohjesäännön päivittäminen
169 § Kannonkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston valinta
170 § Karstulan kappeliseurakunnan kappelineuvoston valinta
171 § Kivijärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston valinta
172 § Kyyjärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston valinta
173 § Pylkönmäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston valinta
174 § Kokouspalkkiot toimikaudella vuodelle 2022
175 § Suositus toimituspalkkioista
176 § Kanttorin viran muuttaminen kokoaikaiseksi
177 § Kirkkokolehdit tammikuu – toukokuu 2022
178 § Budjettivastuualueiden vahvistaminen 1.1.2022 alkaen
179 § Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen
180 § Talousarvioehdotus 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma2023-2024
181 § Tilojen käyttömaksut 1.1.2022 alkaen
182 § Haudanhoitomaksut 1.1.2022 alkaen
183 § Keskitettyä kiinteistövastuuta koskeva sopimus vuodelle 2022
184 § Hinkalon leirikeskuksen yleiskaavan muuttamisen kilpailutus
185 § Tervaniemen alueen myynti / Lepistö 265-403-12-36
186 § Ohjesääntöjen päivitys
187 § Metsäliiton voitonjakomalli
188 § Avustushakemukset Kirkkohallitukselle
189 § Sopimus suoalueen ennallistamisesta
190 § METSO-suojelualueet
191 § Edustajan ja varaedustajan valinta kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan
192 § Osa-aikaisen ruokapalvelukokin työsuhde ajalle 1.1. – 31.12.2022
193 § Tiedoksi saatettavat asiat
194 § Kiireelliset asiat
195 § Kokouksen päättäminen

Päätösehdotuksen tekijä on arvioinut lapsivaikutukset jokaisen asiakokonaisuuden kohdalta parhaan tietonsa
mukaan ja välittömät vaikutukset /muutokset nykytilaan on kirjattu tarvittaessa asian esittelytekstiin.
Puheenjohtaja Jarmo Autonen

Sihteeri Emilia Jalomäki

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 11/21
9.12.2021

Aika

torstaina 9.12.2021 klo 16.40 – 20.07

Paikka
Läsnä olleet
jäsenet
ja varajäsenet

Saarijärven seurakuntatalo toimitushuone
☒
☒
☒
☐
☒
☒
☐
☒
☒

Jarmo Autonen, kirkkoherra, pj
Pirjo Leppämäki, vpj
Sari Honkonen,
Reijo Kantonen
Vesa-Matti Laaksonen, 174-195 §
Inkeri Puhakka
Eija Pohjonen
Jukka Ruusuvirta
Tuula Karhila

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Mikko Raitanen
Tarja Saastamoinen
Iida Moisio
Kari Hiekkavirta
Juha Savonen
Jyrki Rahkonen
Outi Hertteli
Sirpa Jäsberg

Muut saapuvilla
☒ Timo Jokinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
olleet
☒ Pekka Viljakainen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
ja läsnäolon
☒ Emilia Jalomäki, talousjohtaja, kirkkoneuvoston sihteeri
peruste
Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtajat:

Jarmo Autonen

Pirjo Leppämäki

153 – 175 §, 177 – 191 §, 193 - 195 §

176 § ja 192 §

Sihteeri:

Emilia Jalomäki
Käsitellyt asiat

153 - 195 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Saarijärvellä 17.12.2021
Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja
nähtävänä

Saarijärven seurakunnan seurakuntatoimistossa 17.12.2021 – 17.1.2022

Emilia Jalomäki, talousjohtaja

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

Ennen kirkkoneuvoston kokousta kirkkoherra piti alkuhartauden ja laulettiin yhdessä virsi 15.
153 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

154 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTELASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina, Inkeri Puhakka ja Sari Honkonen. Pöytäkirja
tarkistetaan 16.12. klo 18.00.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

155 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin
esityslista
työjärjestykseksi
ja
todettiin,
että
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja toimii henkilöstöasioissa § 176 ja 196
kokouksen puheenjohtajana.
Todettiin, että käsittelyyn otetaan yksi lisäasia 194 § MELLIKAN
MAALÄMPÖHANKKEEN
ASIAKIRJOJEN
JA
AVUSTUSHAKEMUSTEN HYVÄKSYMINEN
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

156 §
KIRKKOVALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN
VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:
”Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista ja jäsentä ja
kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen
vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole
päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa
vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja
ottaa itselleen sihteeri.”
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaisi
keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan,
johon se valitsisi kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

157 §
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Kirkkojärjestys 8:2 §: ”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.”
Kirkkojärjestys 8:5 § 1 mom.: ”Kirkkovaltuuston kutsuu koolle
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin
valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu.”
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi keskuudestaan
puheenjohtajan vuodeksi 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

158 §
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
KJ 8:2 § sekä 8:5 § 1 mom.: (ks. edellinen pykälä).
Karstulan, Kyyjärven ja Saarijärven kirkkovaltuustojen hyväksymän
seurakuntaliitosselvityksen mukaan (s. 24):
”Kirkkoneuvostossa on kirkkoherran puheenjohtajan lisäksi 11 valittua
jäsentä kuusi Saarijärveltä ja yksi kustakin kappeliseurakunnasta.
Tämä on lähinnä oikeudenmukaisin malli. Se noudattelee jäsenmäärän
mukaista taloudellista vastuunjakoa Saarijärvi suurimpana alueena.
Kaikista pienimmät kappeliseurakunnat saavat enemmän päätösvalta
kuin suhteellinen osuus edellyttäisi. Kaikki viisi kappeliseurakuntaa ovat
tämän mukaan painoarvoltaan kuitenkin keskenään samanarvoisia. Tämä
vastaa myös liitosneuvottelujen peruslähtökohtaa, että liittyvät
seurakunnat saavat samanarvoisen aseman kuin aikaisemmin liittyneet
seurakunnat kappeliseurakuntina Saarijärven seurakunnassa. Karstulan
kappeliseurakunnan suurempi jäsenmäärä huomioidaan siten, että
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja olisi Karstulasta ja hänellä on
läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvostossa.”
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi keskuudestaan
varapuheenjohtajan vuodeksi 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

159 §
KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §: ” Kirkkovaltuuston toiminnan
sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa puheenjohtaja,
jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto ottaa toimikaudekseen
pöytäkirjanpitäjän, joka huolehtii sen muistakin sihteerin tehtävistä.
Valtuuston kokousten ajankohta ilmoitetaan viimeistään kokousta
edeltävällä viikolla seurakunnallisissa ilmoituksissa paikallislehdessä.”
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi itselleen
pöytäkirjanpitäjän vuodeksi 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

160 §
KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄOLO JA
SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkolaki 25:3 § 1 mom.: ”Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja
seurakuntaneuvoston päätökset, seurakuntavaalien tuloksen
vahvistamista koskeva päätös sekä niitä koskevat valitus- tai
alistusviranomaisten päätökset on, jollei lain mukaan ole pidettävä
salassa, saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille yleisesti
tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan
ilmoitustaululle.”
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi kokoustensa
pöytäkirjojen nähtävänä olosta ja siitä ilmoittamisesta toimikautensa
vuoden 2022 aikana.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

161 §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Kirkkolaki 10:2 §: ”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja
muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä
määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa
vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset
varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
tammikuussa.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston
kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä
säädetään.”
Kirkkoneuvoston voimassa olevan ohjesäännön 2 § mukaan:
”Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan
varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet” ja sama sääntö on myös
uudessa, vahvistusta odottavassa ohjesäännössä.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimikaudekseen vuodeksi 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

162 §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA
KL 10:2 § (ks. edellinen § 162)
Kirkkoneuvoston uudessa, vahvistusta odottavassa ohjesäännössä 1 §
todetaan: ”Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra
puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 10 muuta
jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.” Tämä
periaate tulee myös seurakuntaliitosselvityksestä, kuten tämän kokouksen
§ 158 todetaan.
Kirkkoneuvoston valinnassa on otettava huomioon KL 23:8 §:n säännös,
jonka mukaan kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi kymmenen
(10) kirkkoneuvoston jäsentä toimikaudeksi vuodeksi 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

163 §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN
VARAJÄSENTEN VALINTA
Kirkkolaki 10:2 §: ”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja
muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä
määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa
vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset
varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
tammikuussa. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta
kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä
kirkkojärjestyksessä säädetään.”
Kirkkoneuvoston vanhassa ohjesäännön 3 §: ”Kun 2 §:ssä mainitut
vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet” ja uudessa,
vahvistusta odottavassa ohjesäännössä todetaan: ”Kirkkoneuvostoon
kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina
jäseninä varapuheenjohtaja ja 10 muuta jäsentä. Valituilla jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet.”
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinnassa on
otettava huomioon KL 23:8 §:n säännös, jonka mukaan kirkollisessa
toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
%.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi
kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi
vuodeksi 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

164 §
EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN
YHTEISJOHTOKUNTAAN
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 15.12.2009 sopimuksen kirkon
perheneuvonnan ja Palvelevan puhelimen palveluiden tarjoamisesta
oman toimialueensa asukkaille sopimuksessa määritellyllä tavalla.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeäisi edustajan
ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan perheneuvonnan
yhteisjohtokuntaan toimikaudeksi vuodeksi 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

165 §
EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA JYVÄSKYLÄN
SEURAKUNNAN SAIRAALASIELUNHOIDON
YHTEISJOHTOKUNTAAN
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 15.12.2009 sopimuksen
sairaalasielunhoidon järjestämisestä oman toimialueensa asukkaille
sopimuksessa määritellyllä tavalla.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeäisi edustajan ja
hänelle henkilökohtaisen varaedustajan sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokuntaan toimikaudeksi vuodeksi 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

166 §
KARSTULAN KAPPELISEURAKUNNAN PERUSTAMINEN JA
OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Seurakunnasta voidaan jokin alue muodostaa kappeliseurakunnaksi tai
seurakuntapiiriksi. Niistä määrätään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. KL
3:4
Kappeliseurakunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä sen
ohjesäännöstä päättää kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. KJ 12:1
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten
kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen
kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on
kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. KJ 12:1
Kappeliseurakunnan ohjesääntöön on otettava määräykset
kappeliseurakunnan nimestä ja rajoista sekä kappelineuvoston
kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta. KJ 12:2
Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston
keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla
kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei
päätöksen tekoon. KJ 12:2 Päätöksistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus
kirkkoneuvostolle (KL 24:3,1 k.)
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän talousarviossa tulee myöntää
kappelineuvoston käytettäväksi varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa
toimintaa varten. KJ 12:4 Saarijärvellä seurakunnassa työaloilla on
yhteiset koko seurakunnan alueen kattavat toimintamäärärahat. Kullekin
kiinteistölle myönnetään sen hoidon ja toiminnan kannalta tarpeellinen
määräraha. Siksi kappelineuvostoille varatut erilliset määrärahat ovat
pienehköt.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on
kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. Karstulan ja Kyyjärven
seurakunnista muodostetaan Saarijärven seurakuntaan kuuluvia
kappeliseurakuntia. Yhdistyneen seurakunnan kirkkovaltuusto tekee
vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessaan päätöksen
kappeliseurakuntien perustamisesta, hyväksyy näille ohjesäännön sekä
valitsee kappelineuvostojen jäsenet.
LIITE 1 Karstulan kappeliseurakunnan ohjesääntö
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Saarijärven seurakuntaan
perustetaan Karstulan kappeliseurakunta 1.1.2022 alkaen ja hyväksytään
Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

jatkuu § 166
Kn 9.12.2021 § 166

9.12.2021

liitteenä oleva kappeliseurakunnan ohjesääntö. Karstulan
kappeliseurakunnan alue käsittää Karstulan seurakunnan alueen
sellaisena kuin se oli seurakunnan lakatessa 31.12.2021. Päätös
kappeliseurakunnan perustamisesta ja ohjesäännön hyväksymisestä
alistetaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

167 §
KYYJÄRVEN KAPPELISEURAKUNNAN PERUSTAMINEN JA
OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
Seurakunnasta voidaan jokin alue muodostaa kappeliseurakunnaksi tai
seurakuntapiiriksi. Niistä määrätään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. KL
3:4
Kappeliseurakunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä sen
ohjesäännöstä päättää kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. KJ 12:1
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten
kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen
kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on
kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. KJ 12:1
Kappeliseurakunnan ohjesääntöön on otettava määräykset
kappeliseurakunnan nimestä ja rajoista sekä kappelineuvoston
kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta. KJ 12:2
Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston
keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla
kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei
päätöksen tekoon. KJ 12:2 Päätöksistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus
kirkkoneuvostolle (KL 24:3,1 k.)
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän talousarviossa tulee myöntää
kappelineuvoston käytettäväksi varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa
toimintaa varten. KJ 12:4 Saarijärvellä seurakunnassa työaloilla on
yhteiset koko seurakunnan alueen kattavat toimintamäärärahat. Kullekin
kiinteistölle myönnetään sen hoidon ja toiminnan kannalta tarpeellinen
määräraha. Siksi kappelineuvostoille varatut erilliset määrärahat ovat
pienehköt.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on
kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. Karstulan ja Kyyjärven
seurakunnista muodostetaan Saarijärven seurakuntaan kuuluvia
kappeliseurakuntia. Yhdistyneen seurakunnan kirkkovaltuusto tekee
vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessaan päätöksen
kappeliseurakuntien perustamisesta, hyväksyy näille ohjesäännön sekä
valitsee kappelineuvostojen jäsenet.
LIITE 2 Kyyjärven kappeliseurakunnan ohjesääntö

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

jatkuu § 167
Kn 9.12.2021 § 167

9.12.2021

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Saarijärven seurakuntaan
perustetaan Kyyjärven kappeliseurakunta 1.12.2022 alkaen ja
hyväksytään liitteenä oleva kappeliseurakunnan ohjesääntö. Kyyjärven
kappeliseurakunnan alue käsittää Kyyjärven seurakunnan alueen
sellaisena kuin se oli seurakunnan lakatessa 31.1.2021. Päätös
kappeliseurakunnan perustamisesta ja ohjesäännön hyväksymisestä
alistetaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

168 §
PYLKÖNMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN OHJESÄÄNNÖN
PÄIVITTÄMINEN
Seurakunnasta voidaan jokin alue muodostaa kappeliseurakunnaksi tai
seurakuntapiiriksi. Niistä määrätään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. KL
3:4
Kappeliseurakunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä sen
ohjesäännöstä päättää kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. KJ 12:1
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten
kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen
kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on
kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. KJ 12:1
Kappeliseurakunnan ohjesääntöön on otettava määräykset
kappeliseurakunnan nimestä ja rajoista sekä kappelineuvoston
kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta. KJ 12:2
Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston
keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla
kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei
päätöksen tekoon. KJ 12:2 Päätöksistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus
kirkkoneuvostolle (KL 24:3,1 k.)
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän talousarviossa tulee myöntää
kappelineuvoston käytettäväksi varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa
toimintaa varten. KJ 12:4 Saarijärvellä seurakunnassa työaloilla on
yhteiset koko seurakunnan alueen kattavat toimintamäärärahat. Kullekin
kiinteistölle myönnetään sen hoidon ja toiminnan kannalta tarpeellinen
määräraha. Siksi kappelineuvostoille varatut erilliset määrärahat ovat
pienehköt.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on
kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta.
Pylkönmäen kappeliseurakunnan ohjesääntö kaipaa päivittämistä
muutamien termien osalta.
LIITE 3 Pylkönmäen kappeliseurakunnan ohjesääntö
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pylkönmäen
kappeliseurakunnan liitteenä oleva ohjesääntö päivitetään ja alistetaan
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

jatkuu § 168
Kn 9.12.2021 § 168

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

9.12.2021

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

169 §
KANNONKOSKEN KAPPELISEURAKUNNAN
KAPPELINEUVOSTON VALINTA
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten
kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen
kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on
kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. KJ 12:1
Kappelineuvoston valinnassa on huomioitava, että kirkollisessa
toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
% lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa. KL 23:8
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kannonkosken
kappelineuvostoon valitaan kahdeksan 8 varsinaista jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

170 §
KARSTULAN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON
VALINTA
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten
kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen
kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on
kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. KJ 12:1
Kappelineuvoston valinnassa on huomioitava, että kirkollisessa
toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
% lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa. KL 23:8
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Karstulan
kappelineuvostoon valitaan kahdeksan 8 varsinaista jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

171 §
KIVIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON
VALINTA
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten
kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen
kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on
kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. KJ 12:1
Kappelineuvoston valinnassa on huomioitava, että kirkollisessa
toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
% lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa. KL 23:8
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kivijärven
kappelineuvostoon valitaan kahdeksan 8 varsinaista jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

172 §
KYYJÄRVEN KAPPELISEURAKUNNAN KAPPELINEUVOSTON
VALINTA
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten
kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen
kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on
kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. KJ 12:1
Kappelineuvoston valinnassa on huomioitava, että kirkollisessa
toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
% lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa. KL 23:8
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kyyjärven
kappelineuvostoon valitaan kahdeksan 8 varsinaista jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

173 §
PYLKÖNMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN
KAPPELINEUVOSTON VALINTA
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten
kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen
kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on
kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. KJ 12:1
Kappelineuvoston valinnassa on huomioitava, että kirkollisessa
toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
% lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa. KL 23:8
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pylkönmäen
kappelineuvostoon valitaan kahdeksan 8 varsinaista jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

174 §
KOKOUSPALKKIOT TOIMIKAUDELLA 2022
Saarijärven seurakunnan luottamushenkilöille ei pääsääntöisesti ole
suoritettu palkkiota luottamustoimen hoitamisesta. Palkkion sijasta
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille on tilattu kerran viikossa
ilmestyvä Kotimaa lehti vuosihinta 145 euroa. 300 euron vuosipalkkio
on maksettu erityisen työllistävästä, aikaa ja ammattiosaamista
vaativasta luottamustoimesta, kuten valtuuston puheenjohtajuudesta,
varapuheenjohtajuudesta, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajuudesta ja
kiinteistötyöryhmän puheenjohtajuudesta. Muun erikseen asetetun KJ 9
luvun 4 § mukaisen toimielimen ja vaalilautakunnan osalta
kokouspalkkion suorittamisesta ja määrästä on päättänyt
kirkkoneuvosto. Lisäksi kokousmatkoista on maksettu
kilometrikorvaukset.
Seurakunnan strategian mukaisesti seurakuntalaisia kannustetaan ja
tuetaan toimimaan erilaisissa vapaaehtoistehtävissä. Seurakunnan
vapaaehtoistyö perustuu vapaaehtoistuuteen, mahdollisuuteen toimia,
palvella ja auttaa seurakunnassa. Vapaaehtoistyön arvo ja merkitys
lisääntyvät. Palkkiottomuus luottamustehtävissä on arvokas kannanotto
vapaaehtoistyön puolesta.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että toimikaudella 2021:
1. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle, kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja kiinteistötyöryhmän ja metsätaloustyöryhmän
puheenjohtajalle maksetaan 300 euron vuosipalkkio;
2. kirkkovaltuuston jäsenille maksetaan 50 euron vuosipalkkio;
3. kirkkoneuvoston jäsenille maksetaan 100 euron vuosipalkkio;
4. palkkioita ei makseta, jos henkilö ei osallistu yhteenkään
kokoukseen vuoden aikana;
5. kokouspalkkiot maksetaan kerran vuodessa;
6. muun erikseen asetetun KJ 9 luvun 4 § mukaisen toimielimen ja
vaalilautakunnan osalta kokouspalkkion suorittamisesta ja määrästä
päättää kirkkoneuvosto;
7. lisäksi jokaiselle kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenelle
tilataan Kotimaa –lehti (arvoltaan 162 e/v).

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

jatkuu § 174
Kn 9.12.2021 § 174

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

9.12.2021

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että toimikaudella 2022:
1. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle, kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kiinteistötyöryhmän ja
metsätaloustyöryhmän puheenjohtajalle maksetaan 300 euron
vuosipalkkio;
2. kirkkovaltuuston kokouksiin kutsuttuna osallistuva kirkkovaltuuston
jäsen tai varajäsen on oikeutettu 20 euron kokouspalkkioon
kokouksen pituudesta riippumatta;
3. kirkkoneuvoston kokouksiin kutsuttuna osallistuva kirkkoneuvoston
jäsen, varajäsen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on oikeutettu 20 euron kokouspalkkioon
kokouksen pituudesta riippumatta;
4. ansionmenetyskorvausta maksetaan korkeintaan 18 euroa tunnilta
luottamushenkilön työnantajan esittämää selvitystä vasten, josta käy
ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen
työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa;
a. ansionmenetyskorvauksia maksetaan kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuttaessa sekä
kirkkoherran kutsumana tilaisuuksiin osallistumisesta;
b. ansionmenetyskorvauksia maksetaan korkeintaan 8 tunnilta
vuorokaudessa;
5. kokouksiin osallistuvat viranhaltijat ja työntekijät eivät ole
oikeutettuja kokouspalkkioihin;
6. kirkkovaltuuston kokouksiin osallistuva kirkkovaltuuston jäsen on
oikeutettu seurakunnan järjestämään lastenhoitoon alle 10 vuotiaalle
lapselle;
7. kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouspalkkiot ja
matkakorvaukset maksetaan pöytäkirjan osallistujaluettelon
perusteella automaattisesti, muiden työryhmien matkalaskujen
perusteella;
8. kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset ja matkakorvaukset
maksetaan kerran vuodessa;
9. muun erikseen asetetun KJ 9 luvun 4 § mukaisen toimielimen ja
vaalilautakunnan osalta kokouspalkkion suorittamisesta ja määrästä
päättää kirkkoneuvosto;
10. lisäksi halukkaille kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenelle
tilataan Kotimaa –lehti (vaihtoehtona paperi tai digiversio).
Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

175 §
SUOSITUS TOIMITUSPALKKIOISTA
Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat solmineet
toimituspalkkioista, joka tuli suosituksena voimaan 1.2.2018 alkaen.
Kirkkovaltuuston päätöksellä suosituksesta tulee
seurakuntaa sitova. Suositus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen
(KirVESTES) 2020-2021 liitteenä 18.
Uusi neuvottelukierros käynnistyy talvella 2022. Saarijärven
seurakunnassa yleensä on noudatettu KirVESTESn mukaista suositusta
toimituspalkkioista ja palkkioiden maksamisen katkeamattomuuden
vuoksi olisi hyvä jo ennalta hyväksyä KirVESTESin keväällä 2022
voimaan astuvat suositukset.
Suositus toimituspalkkioista on LIITTEENÄ 4
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi
suositussopimuksen Saarijärven seurakuntaa sitovaksi
1. KirVESTES 2020-2021 mukaisesti sen voimassaoloaikana ja
2. uuden keväällä 2022 voimaan tulevan KirVESTES mukaisesti sen
voimassaoloaikana.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

176 §
KANTTORIN VIRAN MUUTTAMINEN KOKOAIKAISEKSI
Saarijärven seurakunnassa on II kanttorin virka (ns. C-tason virka), joka
on täytetty 80% toistaiseksi. Karstulan ja Kyyjärven seurakunnat
liitetään Saarijärven seurakuntaan 1.1.2022 alkaen.
Hyväksytyssä seurakuntaliitos ja suunnitelmassa todetaan:
”Karstulan seurakunnan kanttori siirtyy laajentuneen Saarijärven
seurakunnan kanttoriksi. Saarijärven osa-aikainen 80% kanttorin virka
muutetaan kokoaikaiseksi 100%. Laajentuneessa liitosseurakunnassa on
täten 1.1.2022 neljä kokoaikaista 100% kanttorin virkaa. Koordinaattori
ja vastaava kanttori Saarijärven alue, Pylkönmäen kappeliseurakunnan
ja Saarijärven alueen kanttori, Kannonkosken ja Kivijärven
kappeliseurakuntien kanttori, Karstulan ja Kyyjärven
kappeliseurakuntien kanttori.
Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa hankkia keikkakanttori palveluja
toimituspalkkio periaatteella esimerkiksi naapuriseurakunnasta
Perhosta.
Kanttori työvoima pysyy suurin piirtein entisellään liitoksessa. Kanttori
työvoimaa on vuonna 2020: Saarijärvellä 2,8 (kaksi 100% virkaa ja yksi
80% virka). Karstulassa 1 yksi 100% virka. Kyyjärvellä 0,4 htv (40%)
ostopalvelu hankintana. Kanttori työvoimaa on näin ollen 4,2 henkilöä
vuonna 2020. Liitoksen myötä kanttori työvoimaa on 4 henkilöä vuonna
2022. Tässä on 20% vähennys työvoimassa. Tätä vähennystä
kompensoidaan kuitenkin uudelleen organisoinnilla, työvoiman
liikkuvuudella seurakunnan alueella, keskinäisellä tuurauksella ja
jumalanpalvelusten määrän vähenemisellä. Lisäksi voidaan tarvittaessa
hankkia keikkakanttori palveluja toimituspalkkioin.
Kanttorit ovat velvollisia ja oikeutettuja työskentelemään koko
seurakunnan alueella. Heillä on kuitenkin ensisijaiset työalueet.
Kappeliseurakunnan kanttorin ensisijainen työalue on heidän
kappeliseurakuntansa. Toissijaisesti kanttorit työskentelevät koko
seurakunnan alueella ilman aluerajoja. Näin he sijaistavat, lomittavat,
jakavat työtä ja tukevat toisiaan. Keskinäisen työnajon, koordinoivan
kanttorin ja kirkkoherran viranhoitomääräysten mukaisesti kanttorit
hoitavat tehtäviä koko seurakunnassa niin, että seurakunnan
perustehtävää voidaan hoitaa ja toteuttaa tasapuolisesti koko
seurakunnan alueella.
Seurakunnan pitkistä välimatkoista johtuen työn suunnittelussa otetaan
huomioon logistiikka ja työparimalli. Tämän mukaisesti Karstulan ja
Kyyjärven alueen kanttori hoitaa ensisijaisesti Karstulan ja Kyyjärven
kappeliseurakuntia saaden kuitenkin tukea ja apua lähinnä
Saarijärven/Pylkönmäen kanttorilta. Kannonkosken ja Kivijärven
seurakunnan kanttori hoitaa ensisijaisesti Kannonkosken ja Kivijärven

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

jatkuu § 176
Kn 9.12.2021 § 176

9.12.2021

kappeliseurakuntia. Koordinoiva ja johtava kanttori hoitaa ensisijaisesti
Saarijärven aluetta.
Kanttorien työtehtäviä ei määritellä ja sidota tarkalla prosentuaalisella
jaolla alueisiin, kuten tapahtuu, kun työvoimaa ostetaan yli
seurakuntarajojen. Liitosseurakunnan tarkoitus, idea ja etu on, että
muodostamme yhteisen seurakunnan, toimimme joustavasti ja
kulloisenkin tarpeen mukaisesti hoitaen tehtäviä koko seurakunnan
alueella ylittäen aluerajat.
Kanttoreilla on ensisijainen työalue, mutta he työskentelevät
toissijaisesti koko seurakunnan alueella keskinäisen työnjaon
mukaisesti. Näin seurakunnan perustehtävät ja kanttorien palvelut
turvataan ja hoidetaan tasapuolisesti ja joustavasti koko seurakunnan
alueella kulloistenkin vallitsevien ja muuttuvien tilanteiden mukaisesti.”
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto muuttaa II kanttorin (ns.C-taso) viranhoidon
kokoaikaiseksi 100%.
2. Kirkkoneuvosto toteaa, että viranhaltija on Satu Uusisalo.
3. Viran tehtäväalueena on kanttorin tehtävät ensisijaisesti
Saarijärven ja Pylkönmäen alueella sekä toissijaisesti koko
seurakunnan alueella.
4. Virkapaikka Saarijärven seurakuntatoimisto.
5. Viran palkkaus on 502.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-5.)
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki toimi asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajan kokouksen puheenjohtajana.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

177 §
KIRKKOKOLEHDIT TAMMIKUU – TOUKOKUU 2022
Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä seurakunnan jumalanpalveluksissa
kerättävät kolehdit ajalle tammikuu - toukokuu 2022
LIITE 5 kirkkokolehdit tammikuu – toukokuu 2022
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kolehtisuunnitelman
tammikuu – toukokuu 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

178 §
BUDJETTIVASTUUALUEIDEN VAHVISTAMINEN 1.1.2022
ALKAEN
Saarijärven seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät ovat vastuussa
talousarvioehdotusten tekemisestä ja vuoden mittaan
talousarviomäärärahojen käytön seurannasta kirkkoneuvoston
päättämien budjettivastuualueiden mukaisesti. Talousarviossa kunkin
tehtäväalueen määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti.
Netto tarkoittaa toimintajäämää. Talousarvion sisäiset erät eivät ole
sitovia.
Budjettivastuualueita tarkastellaan uudestaan vuoden 2023 talousarviota
laadittaessa.
LIITE 6 Esitys budjettivastuualueista 1.1.2022 alkaen
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa budjettivastuualueet 1.1.2022 alkaen
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto

9.12.2021

179 §
VUODEN 2021 TALOUSARVION MUUTTAMINEN
Lisätalousarvio II 2021 sisältää menon lisäyksiä 127.830 euroa ja
menojen vähennyksiä -154.650 euroa. Tulon lisäyksiä on 87.400 euroa
ja tulon vähennyksiä -166.890 euroa. Lisätalousarvion kokonaisvaikutus
budjettiin: -52.670 euroa.
On kuitenkin todennäköistä, että tulojen lisäys on suurempikin kuin
arvioitu 87.400 euroa, sillä verokertymä on marraskuun loppuun
mennessä jo 1.840.692 euroa eli vain 60.000 euroa vähemmän kuin
talousarviossa on vuodelle 2021 arvioitu. Jos joulukuun tilitys on viime
vuoden tapaan yli 100.000 euroa, tilinpäätös on todennäköisesti
ylijäämäinen. Kirkollisverotulokertymä loppuvuonna on kuitenkin viime
vuosina hyvin paljon vaihdellut, joten lisätalousarvioon ei tätä kirjausta
tehty.
Investoinneista lisätalousarviossa haetaan 50.000 euron lisärahoitusta
Kivijärven vainajien säilytystilalle, jonka kustannukset ovat tähän
mennessä 106.473 euroa. Nousu johtuu vainajakylmiöiden korkeasta
hankintahinnasta arvioituun verrattuna.
Muut investoinnit ovat toteutuneet arvion mukaan: Mellikan
automaatiikan uusintainvestointi maksoi 16.417,05 euroa (varaus 20.000
euroa) ja ensi vuonna loppuun saatettava Saarijärven kirkon
hautausmaan soravaraston osalta kustannuksia on vasta 13.121,36 euroa
eli vain 52,5 % arvioidusta.
LIITE 7 lisätalousarvio II vuodelle 2021
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy vuoden 2021 talousarvion muuttamisen liitteen mukaan;
2. esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi vuoden 2021 talousarvion
muuttamisen liitteen mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).
Lapsiasiainvaikutus:

Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarviolla on aina vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Lisätalousarviossa
tehdyt muutokset eivät kuitenkaan vaikuta lapsille ja nuorille suunnattuun
toimintaan tai heidän toimintamahdollisuuksiinsa, vaan siinä olevat
menojen vähennykset johtuvat suurimmaksi osaksi koronan aiheuttamista
toiminnan sopeuttamistoimenpiteistä.
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

9.12.2021
11.11.2021

180 §
TALOUSARVIOEHDOTUS 2022 SEKÄ TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024
Kn 11.11.2021 § 139

Vuoden 2022 talousarvio on ensimmäinen seurakuntaliitoksen jälkeistä
aikaa koskeva talousarvio. Talousarvion laatiminen on ollut
haasteellista, koska tietoa on kerätty useammasta lähteestä kuin
aikaisemmin. Talousarvion vertailtavuus verrattuna edellisiin vuosiin
katoaa, koska vertailutiedot (TA2021 tai tilinpäätös 2020) näyttävät
luvut vain Saarijärven seurakuntaa koskien ja Karstulan ja Kyyjärven
tiedot puuttuvat.
Talousarvion laadinnassa on noudatettu kirkkoneuvoston määrittelemiä
kehyksiä ja kirkkovaltuuston hyväksymän seurakuntaliitosselvityksen
alustavaa budjettia vuodelle 2022. Selvityksen ja nyt käsittelyssä olevan
talousarvion välillä on vain 20.000 euron ero.
Talousarvio on alijäämäinen 134.409 euroa. Myös suunnitelmavuodet
ovat alijäämäisiä, mutta alijäämän osuus jää kuitenkin vähäisemmäksi
kuin yhdistyvien seurakuntien arvioitu taseen ylijäämä 31.12.2021.
Vuosien 2022 ja 2023 aikana toteutettavat rakennusten myynnit
parantavat vuosien 2022 ja 2023 tulosta, mutta vuoden 2024 osalta näitä
tuloja on arvioitu hyvin varovaisesti vain 50.000 euroa. Muita syitä,
jotka todennäköisesti vähentävät vuoden 2024 alijäämää ovat:
• Henkilöstön eläköitymisen vaikutuksia henkilöstökustannuksiin
ei ole huomioitu henkilöstökustannuksissa.
• Kaikkia seurakuntaliitoksen mukanaan tuomia synergiaetuja ei
ole vielä pystytty huomioimaan.
• Muita rakennusten käyttöön ja myyntiin liittyviä tuloja ja
menojen vähennyksiä ei ole huomioitu
• Energiainvestointien vaikutusta sähkön ja öljyn kulutukseen ei
ole huomioitu
Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle
pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet vastaavat talousarvion
toteutumisesta kirkkoneuvostolle tulosyksikkö- (ent. kustannuspaikka)
tasolla.
LIITE 6 Saarijärven seurakunnan talousarvioehdotus 2022 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2024
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy talousarvioehdotuksen 2022 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2023-2024 liitteen mukaan ja esittää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ehdolla, että asiakirjaan ei
pyydetyissä lausunnoissa esitetä muutoksia; ja
2. päättää kokeilumäärärahojen myöntämisestä ja niiden aiheuttamista
muutoksista talousarvioon.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu 180 §
Kn 11.11.2021 § 139

9.12.2021
11.11.2021

Kirkkoneuvoston päätös:
1. ehdotuksen mukainen
2. kirkkoneuvosto totesi, että kokeilumäärähakemuksia ei ollut tullut
eikä niitä siten myönnetty.
Sari Honkonen poistui klo 18.05 kesken asian käsittelyn ja ennen
päätöksentekoa.

Lapsiasiainvaikutus:

Muutoksenhaku:

Talousarvion toteutumisella on vaikutuksia nuoriin ja lapsiin.
Kasvatuksen työala on arvioinut vaikutuksia oman työalansa kohdalla
talousarviotekstissä.
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
-----

Kn 9.12.2021 § 180

LIITE 8 Saarijärven seurakunnan talousarvioehdotus 2022 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2024 (jaetaan kokouksessa, ei
muutoksia edellisessä kokouksessa käsiteltyyn)
Kappelineuvostot eivät ole lähettäneet lausuntoja koskien
talousarvioehdotusta vuodelle 2022 tai toiminta- ja taloussuunnitelmaa
vuosille 2023-2024.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. toteaa, että kappelineuvostot eivät ole lausuneet talousarviosta; ja
2. hyväksyy talousarvioehdotuksen 2022 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2023-2024 liitteen mukaan ja esittää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. Kirkkoneuvosto toteaa, että Kannonkosken ja Kivijärven
kappelineuvostot ovat kirkkoneuvoston asialistan lähettämisen
jälkeen lähettämissään pöytäkirjoissa ilmoittaneet hyväksyvänsä
kirkkoneuvoston käsittelemän talousarvion ja toiminta- ja
taloussuunnitelman;
2. ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lapsiasiainvaikutukset arvioitu ensimmäisessä käsittelyssä.
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

9.12.2021
181 §
TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2022 ALKAEN
Seurakuntaliitoksen vuoksi hinnastoon on lisätty myös Karstulan ja
Kyyjärven tiloja.
Kirkkoneuvosto on tehnyt vuonna 2017 päätöksen ja sopimuksen
Saarijärven seurakuntatalon vuokraamisesta Saarijärven
rauhanyhdistykselle. Maksuton käyttö kohtuullisin määrin on
perusteltua, koska heräysliikkeet järjestävät hengellistä toimintaa usein
yhteistyössä seurakunnan ja kirkon kanssa. Vuoden 2017 sopimuksen
mukaan seurakuntasali, kahvio ja keittiö luovutetaan
Rauhanyhdistykselle kaksi (2) kertaa kuukaudessa maksuttomaksi
seuroja ja muita tilaisuuksia varten. Tämän lisäksi seurakunta vuokraa
rauhanyhdistykselle kirkkoneuvoston vahvistaman hinnaston mukaisesti
seurakuntasalin ja kahvion (keittiön käyttöoikeus) tilaisuuksittain.
Vuokraa aletaan periä kolmannesta käyttökerrasta alkaen kuukausittain.
Vastaavaa sopimusta ei ole muiden seurakuntatalojen osalta eikä muiden
kirkon herätysliikkeiden ja järjestöjen osalta. Seurakuntaliitoksen ja
lisääntyneen tapahtumamäärän (sekä seurakunnan että muiden tahojen)
vuoksi olisi paikallaan ulottaa Saarijärven seurakuntatalon käytäntö
koskemaan myös muita seurakuntataloja.
LIITE 9 ehdotus tilojen käyttömaksuiksi 1.1.2022 alkaen
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2022 tilojen
käyttömaksut siunaustilaisuuksien osalta; ja
2. vahvistaa muiden tilojen käyttömaksut 1.1.2022 alkaen;
3. päättää, että kirkon herätysliikkeet ja järjestöt saavat käyttää
seurakuntataloja (sali, kahvio, keittiö) 2 kertaa kuukaudessa
maksutta ja muista käyttökerroista peritään hinnaston mukainen
maksu; huomioiden, että seurakunnan oma toiminta on aina
etusijalla;
4. päättää, että avainten kadottamisesta peritään 100 euron maksu
tilojen vuokraajilta, vuokra-asuntojen asukkailta ja työntekijöiltä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.).

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Kohta 1: Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
Kohdat 2-4: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen
kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto

9.12.2021
182 §
HAUDANHOITOMAKSUT 1.1.2022 ALKAEN
Haudanhoitomaksuihin ei esitetä korotuksia vuodelle 2021.
Edellisvuoden tapaan esitetään, että hoitokaudelle ei tehtäisi enää uusia
hoitosopimuksia 12.6.2022 jälkeen. Hoitokausi alkaa kesäkuun alussa ja
jatkuu syyskuun puoliväliin. Kauden työt ja työvoima suunnitellaan jo
kevätkauden aikana, samoin kukkatilaukset tehdään jo kevättalvella.
LIITE 10 ehdotus haudanhoitomaksuiksi vuodelle 2022.
Hinnastossa viiden vuoden hoitohinnat on laskettu kertomalla
vuosihoitohinta kertoimella 5,16.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. vahvistaa haudanhoitomaksut vuodelle 2022 liitteen mukaan; ja
2. päättää, että kesähoitokaudelle 2022 ei tehdä enää 12.6.2022 jälkeen
uusia hoitosopimuksia.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.) ja lisäksi päätetään, että Kyyjärven
hautausmaalle ei tarjota haudanhoitopalvelua.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto

9.12.2021
183 §
KESKITETTYÄ KIINTEISTÖVASTUUTA KOSKEVA SOPIMUS
VUODELLE 2022
Kiinteistötyöryhmä päätti edellisessä kokouksessaan pyytää
kiinteistövastuusta vuotta 2022 koskevan tarjouksen Keijo Siroselta.
Seurakunnalla on ollut keskitettyä kiinteistövastuuta koskeva sopimus
Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:n kanssa. Seurakunnan kuudessa
toimipaikassa on iäkkäitä kiinteistöjä, joiden hallinnointi edellyttää
erityisammattitaitoa. Keijo Sironen on tehnyt yhteistyötä työntekijöiden
ja ostopalveluyrittäjien kanssa eri toimipisteissä saavuttaen luottamusta.
Tavoitteena on saada säästöjä kiinteistökuluissa, seurata ja
dokumentoida kiinteistöjen kuntoa sekä arvioida ja minimoida riskejä.
Palvelun tuntihinta edellisinä vuosina:
2019: 43,65 euroa (alv 0 %)
2020: 44,30 euroa (alv 0 %)
2021: 45,00 euroa (alv 0 %)
Matkakorvaus on ollut KirVESTES:n mukainen (alv 0 %).
Keijo Sirosen tarjous (liitteenä) vuodelle 2022 on 46.00 euroa (alv 0 %).
Kiinteistötyöryhmä suosittelee kirkkoneuvostolle tarjouksen
hyväksymistä ja sopimuksen uusimista vuodelle 2022.
LIITE 11 Keijo Sirosen kiinteistövastuuta koskeva tarjous
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:n
keskitettyä kiinteistövastuuta vuonna 2022 koskevan tarjouksen
tuntihinnalla 46,00 euroa (alv 0 %).
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

9.12.2021
11.11.2021
184 §
HINKALON LEIRIKESKUKSEN YLEISKAAVAN MUUTTAMISEN
KILPAILUTUS

Kn 11.11.2021 § 143

Karstulan seurakunta omistaa leirikeskus Hinkalon, jonka alueella on
voimassa rantaosayleiskaava. Saarijärven seurakunta ei tarvitse kahta
leirikeskusta toiminnan puolesta ja seurakunnan strategian mukaisesti
seurakunta luopuu kaikista tarpeettomista rakennuksista. Talousjohtaja on
valmistellut yhteistyössä Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalvelun
kanssa Hinkalon leirikeskuksen yleiskaavan muuttamista koskevan
tarjouspyynnön.
Yleiskaavan
muuttamisen
jälkeen
Hinkalon
leirikeskuksen alue ja rantatontit voidaan myydä erikseen ja
todennäköisesti parempaan hintaan kuin nyt määräalana ja kokonaisena
leirikeskuksena.
Tarjouspyyntö (LIITE 12) on lähetetty seuraaville neljälle toimistolle.
Plandea Oy
Plandisain Oy, Markus Hytönen
Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu
FCG Oy
Määräaikaan mennessä seurakunta on saanut kaksi tarjousta, jotka ovat
LIITTEENÄ 13 ja 14.
Talousjohtajan päätösehdotus tuodaan kokoukseen.
----Talousjohtaja ei ole vielä saanut tarjousten vertailutaulukko
Saarijärven kaupungilta, joten talousjohtaja ehdottaa, että
kirkkoneuvosto siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
-----

Kn 9.12.2021 § 184

LIITE 12 Tarjouksien pisteytys
LIITE 13 Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humpin 16.11.2021 viesti
Tarjoukset nähtävillä kokouksessa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1.
toteaa Plandea Oy:n tarjouksen olevan tarjouspyyntöasiakirjojen
mukaisen pisteytyksen mukaisesti edullisin ja hyväksyy Plandea
Oy:n tarjouksen Hinkalon alueen yleiskaavamuutoksesta;
2.
päättää käynnistää Hinkalon alueen yleiskaavamuutoksen 1.1.2022
alkaen;
3.
tiedostaa, että työ toteutuu vasta, jos Karstulan kunnanhallitus
päättää käynnistää kaavahankkeen;
4.
valtuuttaa talousjohtajan edustamaan seurakuntaa kaavahankkeen
eri vaiheissa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 184
Kn 9.12.2021 § 184

9.12.2021
11.11.2021

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.).
Pirjo Leppämäki jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

9.12.2021
30.9.2021
185 §
TERVANIEMEN ALUEEN MYYNTI / Lepistö 265-403-12-36

Kn 30.9.2021 § 91

Mia Hautala, Milja Hautala, Kari Hautala ja Riitta Hautala ovat jättäneet
27.7.2021 päivätyn ostotarjouksen Saarijärven seurakunnan omistuksessa
olevasta Lepistön tilalla (265-403-12-36) sijaitsevasta Tervaniemen
alueesta. Ostotarjous kohdistuu Kivijärvellä Pappilantien ja rantaviivan
rajaamaan noin 8,3 hehtaarin alueeseen, joka sijoittuu vanhan pappilan
ympäristöön. Tarjouksen tehneet henkilöt omistavat jo vanhan pappilan.
Tarjottu kauppahinta on 40.000 euroa eli 0,48 euroa / m².
LIITE 4

Ostotarjous 27.7.2021

Saarijärven kirkkoneuvosto on viimeksi käsitellyt ostotarjousta
Tervaniemen alueesta kokouksessaan 9/2020 3.12.2020 § 123
seuraavasti:
Kivijärven Tervaniemi on saanut julkisuutta Kivijärven pappilan myynnin
ja pappilan vanhan saunan myynnin ansiosta Tervaniemi on saanut
julkisuutta ja kysyntää määräalaloille on ilmestynyt. Tällä hetkellä
millekään määräalalle ei saa rakennuslupaa, koska alueen kaava on
vahvistamatta.
Tällä hetkellä seurakunta on myynyt kaavaluonnoksen mukaisista
tonteista 2 ja jäljellä on 8 tonttia (tällä hetkellä määräalaa).
Talousjohtaja on käynyt kiinteistönvälittäjän kanssa neuvotteluita
alueesta ja vaihtoehtoja on tällä hetkellä 3:
1. maa-alueen (tonttialueen) myynti Kivijärven kunnalle, joka
kaavoittaa alueen
2. maa-alueen (tonttialueen) myynti yksityiselle toimijalle, joka
kaavoittaa alueen kunnan kanssa
3. maa-alueen (tonttialueen) kaavoitus yhteistyössä Kivijärven
kunnan kanssa, mutta lasku taitaa langeta seurakunnalle
Aikaisempien määräalojen myynti on ollut perusteltua seurakunnan
kiinteistövastuiden vähentämisen perusteella. Talousjohtaja on sopinut
tapaamisen Kivijärven kunnan teknisen johtajan kanssa torstaille
26.11.2020. Tapaamisessa keskustellaan Tervaniemen kehittämisen eri
vaihtoehdoista seurakunnan ja kunnan välillä. Kunnan ja seurakunnan
neuvotteluiden
tuloksella
on
vaikutusta
talousjohtajan
päätösehdotukseen, ja siksi talousjohtajan päätösehdotus tuodaan vasta
kokoukseen.
--Talousjohtaja, Kivijärven tekninen johtaja ja Kivijärven teknisen
lautakunnan puheenjohtaja ovat neuvotelleet Saarijärven seurakunnan
Kivijärvellä sijaitsevien alueiden tulevaisuudesta kokouksessa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 185
Kn 30.9.2021 § 91

9.12.2021
30.9.2021

26.11.2020. Kivijärven kunta on kiinnostunut Tervaniemen alueen osalta
maanvaihdosta Saarijärven seurakunnan kanssa. Seurakunnalle olisi
taloudellisti järkevämpää omistaa metsää kuin kaavoittamatonta aluetta
Kivijärven keskustan läheisyydessä.
3.12.2020 tekemässään päätöksessä kirkkoneuvosto hylkäsi 3000
m²määräalasta tehdyn tarjouksen ja päätti jatkaa neuvotteluita Kivijärven
kunnan kanssa. Näitä neuvotteluita varten talousjohtaja on tilannut arviot
Tervaniemen alueesta LKV Lauri Pasaselta ja MHY:n metsäasiantuntija
Teemu Jussilaiselta. Toisen arvion mukaan alueen hinta-arvio on n.
70.000 euroa ja toisen mukaan n. 37.000 euroa. Arvioiden keskiarvo/mediaani on 53.500 euroa.
LIITE 5
LIITE 6

LKV Lauri Pasasen arvio Tervaniemen alueesta
Metsäasiantuntija Teemu Jussilaisen arvio

Kivijärven kunnan kanssa ei ole jatkettu neuvotteluita 26.11.202
alustavan tapaamisen jälkeen. 4K-kuntaliitosneuvotteluiden raukeamisen
vuoksi tilusvaihto on edelleen Kivijärven kunnan käsissä. Osittain syy on
ollut myös henkilöstöresurssien vähyydessä.
Saarijärven seurakunnan kannalta maa-alueen myynti yksityiselle
toimijalle on yksinkertaisin ratkaisu alueen osalta. Neuvottelukierrokset
kunnan ja seurakunnan välillä jäävät pois, raha voidaan sijoittaa
seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaisesti ja yksityinen toimija voi
jatkaa halutessaan alueen kehittämistä yhteistyössä kunnan kanssa.
LIITE 7

Kauppakirjaluonnos

Talousjohtajan päätösehdotus: Saarijärven kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Mia Hautalalle,
Milja Hautalalle, Kari Hautalalle ja Riitta Hautalalle kauppakirjan
karttaliitteen mukaisen noin 8,3 hehtaarin suuruisen määräalan
Lepistön tilasta (265-403-12-36), hintaan neljäkymmentätuhatta (40
000) euroa;
2. esittää valtuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle myyntipäätöksen vahvistamista;
3. päättää, että ennakkomaksuna peritään 1.000 euroa; ja
4. hyväksyy kauppakirjaluonnoksen liitteen 7 mukaan.
------Kn 30.9.2021 § 91

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tervaniemen alueesta on kirkkoneuvoston asialistan valmistumisen
jälkeen lähetetty muitakin tarjouksia määräalasta. Tarjoukset eivät ole
keskenään vertailtavissa, koska uusimmat tarjoukset koskevat vain osaa
määräalasta ja aikaisemmin saapunut tarjous koko määräalaa. Ostajaehdokkaiden tasapuolisen kohtelun ja seurakunnan taloudellisen edun
kannalta paras ratkaisu on ilmoittaa määräalan myynnistä julkisesti

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 185
Kn 30.9.2021 § 91

9.12.2021
30.9.2021

paikallislehdissä, jakaa määräalue osa-alueisiin ja siirtää tarjousten
käsittely ja päätöksenteko marraskuun kirkkoneuvoston kokoukseen.
Talousjohtajan muutettu päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. laittaa julkiseen myyntiin karttaliitteen 21 mukaisen noin 8,3
hehtaarin määräalan Tervaniemesta Kivijärvellä (Lepistö 265-403-1236);
a. määräala jaetaan kolmeen osaan (A, B ja C) ja ostotarjoukset
voi jättää yhdestä, kahdesta tai kolmesta osa-alueesta.
2. talousjohtaja
valmistelee
myynti-ilmoituksen
julkaistavaksi
paikallislehdissä ja seurakunnan kotisivuilla;
3. myynti-ilmoitukseen ei laiteta pohjahintaa;
4. seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.
Kirkkoneuvoston päätös: Saarijärven seurakunta
1. laittaa julkiseen myyntiin karttaliitteen 21 mukaisen noin 8,3
hehtaarin määräalan Tervaniemesta Kivijärvellä (Lepistö 265-403-1236);
a. määräala jaetaan kolmeen osaan (A, B ja C) ja ostotarjoukset
voi jättää yhdestä, kahdesta tai kolmesta osa-alueesta.
2. talousjohtaja
valmistelee
myynti-ilmoituksen
julkaistavaksi
paikallislehdissä ja seurakunnan kotisivuilla;
3. myynti-ilmoitukseen ei laiteta pohjahintaa;
4. seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
-----

Kn 9.12.2021 § 185

Tervaniemen alueen myynti-ilmoitus on julkaistu seuraavissa lehdissä:
ke 17.11. Viispiikkinen
ke 17.11. Sampo
ti 16.11. Keskisuomalainen
ti 23.11. Saarijärveläinen
Kartta määräalasta ja myyntiä koskevat ehdot on julkaisu seurakunnan
nettisivuilla tiistaina 16.11.2021. Tarjoukset on pyydetty lähettämään
sähköpostitse
osoitteeseen
emilia.jalomaki@evl.fi
viimeistään
keskiviikkona 8.12.2021 klo 15.000 mennessä. Tarjouksessa tulee selvästi
eritellä mitä osa-alueita (A, B, C) tarjous koskee.
LIITE 14 Seurakunnan nettisivuilla julkaistu myyntiliite (kartta
määräalasta ja myyntiä koskevat ehdot)
Talousjohtajan päätösehdotus ja mahdolliset saapuneet tarjoukset
tuodaan kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

9.12.2021
30.9.2021
----Keskiviikkoon 8.12.2021 klo 15.00 saapui kolme tarjousta, joista kaksi
koskee määräalaa A ja yksi määräalaa B. Tarjoukset nähtävillä
kokouksessa.
LIITE A
LIITE B
LIITE C
LIITE D
LIITE E

Tarjousten vertailuasiakirja
Hautaloiden kauppakirjaluonnos
Sarenien kauppakirjaluonnos
Hakkaraisten kauppakirjaluonnos
Kainulaisten kauppakirjaluonnos

Talousjohtajan päätösehdotus: Saarijärven kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Mia Hautalalle,
Milja Hautalalle, Kari Hautalalle ja Riitta Hautalalle kauppakirjan
karttaliitteen mukaisen noin 4,2 hehtaarin suuruisen määräalan
Lepistön tilasta (265-403-12-36), hintaan kaksikymmentäkaksituhatta
viisisataa (22.500) euroa;
a. esittää valtuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle myyntipäätöksen vahvistamista;
b. päättää, että ennakkomaksuna peritään 1.000 euroa; ja
c. hyväksyy kauppakirjaluonnoksen liitteen B mukaan.
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Riitta ja Richard
Sarenille kauppakirjan karttaliitteen mukaisen noin 0,7 hehtaarin
suuruisen määräalan Lepistön tilasta (265-403-12-36), hintaan
kuusituhatta (6.000) euroa;
a. esittää valtuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle myyntipäätöksen vahvistamista;
b. päättää, että ennakkomaksuna peritään 500 euroa; ja
c. hyväksyy kauppakirjaluonnoksen liitteen C mukaan.
3. esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Anne Hakkaraiselle
ja Juha Manniselle kauppakirjan karttaliitteen mukaisen noin 0,7
hehtaarin suuruisen määräalan Lepistön tilasta (265-403-12-36),
hintaan kuusituhatta (6.000) euroa;
a. esittää valtuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle myyntipäätöksen vahvistamista;
b. päättää, että ennakkomaksuna peritään 500 euroa; ja
c. hyväksyy kauppakirjaluonnoksen liitteen D mukaan.
4. esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Anne ja Esko
Kainulaiselle kauppakirjan karttaliitteen mukaisen noin 0,7 hehtaarin
suuruisen määräalan Lepistön tilasta (265-403-12-36), hintaan
kuusituhatta (6.000) euroa;
a. esittää valtuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle myyntipäätöksen vahvistamista;
b. päättää, että ennakkomaksuna peritään 500 euroa; ja
c. hyväksyy kauppakirjaluonnoksen liitteen E mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4. alakohtineen).

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

9.12.2021
30.9.2021

jatkuu § 185
Kn 9.12.2021 § 185
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

9.12.2021
11.11.2021
186 §
OHJESÄÄNTÖJEN PÄIVITYS

Kn 11.11.2021 § 141

Talousjohtaja on valmistellut Saarijärven seurakunnalle seuraavat
ohjesääntöluonnokset:
LIITE 7
LIITE 8
LIITE 9
LIITE 10
LIITE 11

Kirkkovaltuuston työjärjestys
Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Taloussääntö
Toiminnallisen puolen johtosääntö
Tukipalveluiden johtosääntö

Nämä kaikki menevät kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja
kirkkovaltuuston työjärjestys ja kirkkoneuvoston ohjesääntö lisäksi
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Ohjesääntöjen kirjoittamisessa on huomioitu tilintarkastajien huomiot,
kirkkoneuvoston tekemät erilliset päätökset ja seurakuntaliitoksen
mukanaan tuomat muutokset. Luottamushenkilöiden palkkiosääntöä ei
ole valmisteltu, koska seurakunnassa ei ole maksettu luottamushenkilöille
kokouspalkkioita, ainoastaan vuosipalkkiot kirkkovaltuuston päätöksellä.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto tutustuu ohjesääntöjen luonnoksiin, tekee muutokset ja
korjaukset ohjesääntöihin ja valtuuttaa talousjohtajan tuomaan muutetut
ohjesäännöt kirkkoneuvoston joulukuun kokoukseen päätettäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto tutustui ohjesääntöluonnoksiin eikä tehnyt niihin
muutoksia. Kirkkoneuvosto valtuutti talousjohtajan tuomaan muutetut
ohjesäännöt kirkkoneuvoston joulukuun kokoukseen päätöksentekoa
varten.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
-----

Kn 9.12.2021 § 186

Ohjesääntöihin on lähetekeskustelun jälkeen tehty ainoastaan yksi
tarkennus. Sekä toiminnallisen puolen että tukipalveluiden johtosääntöön
on siirrettyä toimivaltaa koskevaan kohtaan lisätty kohta 8: tekee
esitykset vakinaisen ja yli 6 kk määräaikaisten työntekijöiden
suorituslisien saajista kirkkoherralle/talousjohtajalle kirkkoneuvostoa
varten.
Aikaisemmassa versiossa tämä oli vain määräaikaisten työntekijöiden
osalta (kohta 7.). Lähetekeskustelussa sovitun mukaisesti ohjesääntöjä ei
enää lähetetä uudelleen asialistan mukana.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 186
Kn 9.12.2021 § 186

9.12.2021
11.11.2021

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle taloussäännön, toiminnallisen puolen
johtosäännön ja tukipalveluiden johtosäännön hyväksymistä;
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulille
kirkkovaltuuston ohjesäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön
vahvistamista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lapsiasiainvaikutukset arvioitu ensimmäisessä käsittelyssä.
Ei muutoksenhakua (KL 24:5

Kirkkoneuvosto

9.12.2021
187 §
METSÄLIITON VOITONJAKOMALLI
Metsäliitto Osuuskunta muuttaa voitonjakomallia niin, että
perusosuuksille on tavoitteena maksaa korkeinta tuottoa kuten ennenkin,
mutta lisäosuudet muuttuvat niin, että paljon puukauppaa tekevän on
tarkoitus hyötyä entistä enemmän. Muutos tapahtuu vuoden 2022 alusta –
Metsä1-lisäosuus korvaa A-lisäosuudet uusien sijoitusten kohteena.
Metsäliiton mukaan Metsä1-lisäosuuksille on tavoitteena maksaa
lisäosuuslajeista korkeinta korkoa. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto
kuitenkin erikseen päättää ja vahvistaa osuuskorot vuosittain hallituksen
ehdotuksesta.
A- ja B-lisäosuudet säilyvät edelleen voimassa, mutta vuodesta 2022
alkaen niihin ei voi enää sijoittaa. A-lisäosuuden tilalle tulee Metsä1lisäosuus. A-lisäosuuden voi muuntaa Metsä1-lisäosuuksiin.
LIITE 15 Muuntolomake
LIITE 16 Markkinointiesite
Lisätietoa
löytyy
myös
Metsäliiton
sivuilta
osoitteesta:
https://www.metsaforest.com/fi/Asiakasedut/Pages/Sijoitusvaihtoehdot.a
spx
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
päättää muuttaa 1.1.2022 alkaen kaikki Saarijärven seurakunnan,
aikaisemmin Karstulan seurakunnan ja aikaisemmin Kyyjärven
seurakunnan
omistamien
A-lisäosuudet
Metsä1-lisäosuuksiksi;
huomioiden Saarijärven seurakunnan päätöksen lunastaa 100.000 euroa
Metsäliiton osuuksia vuonna 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto

9.12.2021
188 §
AVUSTUSHAKEMUKSET KIRKKOHALLITUKSELLE
Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt kokouksessaan 5.11. seurakunnan
vuoden 2022 korjaushankkeita ja suosittaa kirkkoneuvostoa hakemaan
avustuksia seuraaviin kohteisiin:
-

BusinessFinlandin ja Kirkkohallituksen hiilineutraaliusavustusta
Mellikan maalämpöremonttiin
Kirkon keskusrahaston korjausavustusta Kivijärven seurakuntatalon
katon korjaukseen
Kirkon keskusrahaston korjausavustusta Mansikkaniemen pappilan
ulkoverhouksen uusimiseen
Avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon Saarijärven kirkon
ikkunoiden korjaukseen
Avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon Saarijärven kirkon
urkujen sähköjen uusimiseen

LIITE 17 Mellikan maalämpöremontti (jaetaan kokouksessa)
LIITE 18 Kivijärven seurakuntatalon katon korjaus (jaetaan
kokouksessa)
LIITE 19 Mansikkaniemen pappilan ulkoverhouksen uusiminen (jaetaan
kokouksessa)
LIITE 20 Saarijärven kirkon ikkunoiden korjaus (jaetaan kokouksessa)
LIITE 21 Saarijärven kirkon urkujen sähköjen uusiminen (jaetaan
kokouksessa)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hakea
kirkkohallituksesta
1. hiilineutraaliusavustusta Mellikan maalämpöremonttiin
2. Kirkon keskusrahaston korjausavustusta Kivijärven seurakuntatalon
katon korjaukseen
3. Kirkon keskusrahaston korjausavustusta Mansikkaniemen pappilan
ulkoverhouksen uusimiseen
4. Avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon Saarijärven kirkon
ikkunoiden korjaukseen
5. Avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon Saarijärven kirkon
urkujen sähköjen uusimiseen
liitteenä olevien hakemusten mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto toteaa, että Mellikan maalämpöremontti käsitellään
erillisenä lisäasiana § 194. Muut kohdat hyväksytään ehdotuksen
mukaan (kohdat 2.-5).
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto

9.12.2021
189 §
SOPIMUS SUOALUEEN ENNALLISTAMISESTA
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.11.2020 § 101 käsitellyt laajasti
seurakunnan
suoja
metsäalueiden
suojelutoimenpiteitä.
Viitalamminsuosta Mäkelän tilalla kirkkoneuvosto on päättänyt
seuraavaa:
Kirkkoneuvosto jatkaa myös Hiilipörssin kanssa samalla neuvotteluja
Viitalamminsuon
ja
Pylkönmäen
turvetuotantoalueiden
ennallistamispyrkimyksistä.
Neuvotteluja Viitalamminsuon osalta on jatkettu ja nyt Hiilipörssi esittää
Viitalamminsuon ennallistamista ja ennallistamisen kustannusten
kattamista yrityksiltä kerättävillä hiilikompensaatiomaksuilla.
LIITE 22 Sopimusluonnos
LIITE 23 Hiilipörssi / Heikki Susiluoman viesti
LIITE 24 Kartta arvioidusta alueesta
Sopimuksesta ei aiheudu seurakunnalle kustannuksia. ELY-keskus on
ilmoittanut, että valtion suojeluohjelmiin Viitalamminsuo ei sovi.
Taloudelliselta kannalta suojelukohteiksi ja ennallistettaviksi alueiksi
kannattaa valita juuri Viitalamminsuon kaltaisia alueita, joiden
metsätaloudellinen arvo ei ole merkittävä. Toteuttamalla suojelu- ja
ennallistamistoimenpiteitä seurakunta pystyy osallistumaan luonnon
monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja kirkon hiilineutraaliustavoitteen
toteutumiseen.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy oheisen sopimusluonnoksen;
2. määrittelee alueen olevan noin 30 hehtaaria ja suurin piirtein
karttaliitteen mukainen;
3. toteaa, että etelässä ennallistamisalueen raja kulkee 3.1.2022 UB
Metsän kanssa allekirjoitettavan kauppakirjan rajojen mukaisesti;
4. päättää järjestää katselmuksen ennallistettavalla alueella vuonna
2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.):

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto

9.12.2021
190 §
METSO-SUOJELUALUEET
Seurakunta on aloittanut vuonna 2020 neuvottelut useasta METSOkohteesta ELY-keskuksen kanssa. Seurakunta tarjosi suojeluun useita
kohteita Saarijärvellä ja Kannonkoskella.
ELY-keskus on ilmoittanut, että seuraavat kohteet sopisivat suojeluun:
Tarvaala 729-408-3-106
1. Leuhunjoen varsi: 9 ha
o seurakunnan esittämästä alueesta rajattiin pois kaksi Saarijärven
pienvesistöjen rantayleiskaavan rakennuspaikkaa, joten alue pieneni

’
2. Kusiaismäki: 13,5 ha
o alueen länsiosa
o ei mahdollisuutta määräaikaiseen suojeluun
o mahdollisuus myös suojelun toteuttamiseen soidensuojelun rahasta,
koska kohteella on erittäin hieno korpialue lähimetsineen.
3. Mansikkaniemi 729-408-2-95
o ELY-keskus ehdottaa alueen laajentamista joko 20 tai 24 hehtaarin
kokoiseksi
o Lajistoarvoa ja lähteikkö, sisältää osin hyvin laadukasta vanhaa
metsää
4. Kivi-Ojala 216-403-3-614: n. 9 ha
Kaikki oheiset kohteet on hyväksytty ELY:n sisäisessä METSO-ryhmässä
METSO-ohjelmassa toteutettavaksi.
Pysyvään suojeluun tarjottu alue oli n. 63 hehtaaria ja määräaikaiseen noin 23
hehtaaria. ELY-keskuksen hyväksymäksi tuli yhteensä noin 56 hehtaaria
pysyvään suojeluun.
LIITE 25 Mansikkaniemen kiinteistön suojelualueen rajausehdotus
LIITE 26 Tarvaalan kiinteistön suojelualueiden rajausehdotukset
LIITE 27 Kivi-Ojalan tilan METSO-muistio (sis. kartan)

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. tarjota METSO-suojeluohjelmassa pysyvään suojeluun seurakunnan
omistuksessa:
a. Leuhujoen varrella sijaitsevaa 9 hehtaarin aluetta ELYkeskuksen rajauksen mukaisesti
b. Kusiaismäessä sijaitsevaa 13,5 hehtaarin aluetta ELYkeskuksen rajauksen mukaisesti
c. Mansikkaniemen tilalla sijaitsevaa 24 hehtaarin aluetta ELYkeskuksen rajauksen mukaisesti
d. Kivi-Ojalan tilalla sijaitsevaa 9 hehtaarin aluetta ELYkeskuksen mukaisesti;

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
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2. tilaa MHY:ltä korvausehdotukset alueesta;
3. valtuuttaa talousjohtajan käymään neuvottelut ja tuomaan lopullisen
suojelupäätöksen korvauksineen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3. alakohtineen).

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

191 §
EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA
KEHITYSVAMMAISTYÖN YHTEISJOHTOKUNTAAN

.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeäisi edustajan
ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan kehitysvammaistyön
yhteisjohtokuntaan toimikaudeksi vuodeksi 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
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192 §
OSA-AIKAISEN RUOKAPALVELUKOKIN TYÖSUHDE AJALLE
1.1.-31.12.2022
Kivijärven seurakuntatalolla järjestettävien tilaisuuksien tarjoilusta on
vastannut emäntä Pirjo Kinnunen. Tämä on ollut järkevää hänen
työmatkansa vuoksi. Pirjo Kinnunen on ilmoittanut talousjohtajalle
olevansa käytettävissä osa-aikaisena emäntänä Kivijärven alueella
vuonna 2022. Vuosina 2020 ja 2021 keskimääräinen työaika on ollut
noin 8 tuntia kuukaudessa ja lisäksi noin 15 työpäivää leiriaikaan
Mellikassa
LIITE 35 Pirjo Kinnusen suostumus (toimitetaan kokoukseen)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Pirjo Kinnunen otetaan tarvittaessa tulevan ruokapalvelukokin
työsopimussuhteeseen määräaikaisesti 01.01.-31.12.2022;
2. työtehtävänä on Kivijärven seurakuntatalon emännän tehtävät;
3. palkkaus on hinnoitteluryhmän T2 mukainen perustuntipalkka 11,97
e/h lisättynä kokemuslisällä 1,78 e/h ja kokonaistuntipalkka 13,75
e/h;
4. tavanomaiset KirVESTES:n mukaiset virkamatkat korvataan;
5. työskentelypaikka on Kivijärven seurakuntatalo (josta
matkakorvaukset)
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-5.).
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki toimi asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajan kokouksen puheenjohtajana.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle
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193 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
LIITE 28
LIITE 29
LIITE 30
LIITE 31
LIITE 32
LIITE 33
LIITE 34
LIITE 35
LIITE 36
LIITE 37
LIITE 38

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportti ajalta 3.11. –
8.12.2021
Kiinteistötyöryhmän 9.12.2021 kokouksen asialista
Lapuan
hiippakunnan
tuomiokapitulin
17.11.2021
kokouksen pöytäkirjanote DLAP/136/01.01.01/2021
Lapuan
hiippakunnan
tuomiokapitulin
17.11.2021
kokouksen pöytäkirjanote DLAP/174/08.00.00/2021
Ilmoitus luottamusmiesvaalin tuloksesta / JUKO ry
(nähtävillä kokouksessa)
Ilmoitus luottamusmiesvaalin tuloksesta / Kirkon alat
(nähtävillä kokouksessa)
Lapuan
hiippakunnan
tuomiokapitulin
17.11.2021
kokouksen pöytäkirjanote DLAP/185/00.01.00/2020
Kirkkohallituksen
virastokollegion
pöytäkirjanote
18.11.2021 kokouksesta DKIR/996/03.01.00/2021
Kivijärven kappelineuvoston kokouspöytäkirja 1/2021
Kannonkosken kappelineuvoston kokouspöytäkirja 1/2021
Lapsityön vastuuryhmän kokousmuistio 29.11.2021

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
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194 §
MELLIKAN MAALÄMPÖHANKKEEN ASIAKIRJOJEN JA
AVUSTUSHAKEMUSTEN HYVÄKSYMINEN
Saarijärven kirkkovaltuusto on käsitellyt seurakunnan
energiainvestointiselvitystä kesäkuussa 2021 kokouksessaan 3/2021 ja
valtuuttanut kirkkoneuvoston suunnittelemaan seurakunnan
talousarvioita ja kiinteistöinvestointeja selvityksen perusteella, lisäksi
huomioiden Mellikan leirikeskuksen maalämpö -vaihtoehdon
selvittämisen.
Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt Mellikan leirikeskuksen
maalämpövaihtoehtoa useissa kokouksissaan vuonna 2021 ja pitänyt sitä
parempana (vähemmän henkilöresursseja, parempi jälleenmyyntiarvo)
kuin pellettilämmitys. Vuoden 2022 talousarvioon on varattu 150.000
euroa Mellikan maalämpöenergiainvestoinnin toteuttamiseen ja
kirkkovaltuusto käsittelee talousarvion ja siten myös investoinnit
kokouksessaan 16.12.2021.
Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt Mellikan osalta
kilpailutusasiakirjat, jotka on tilattu Benet Oy:ltä.
LIITE X

Mellikan maalämpöinvestoinnin kilpailutusasiakirjat (eijulkiset)

Investoinnin koon kannalta kirkkoneuvoston ennakkohyväksyntä
kilpailutusasiakirjoille on tarpeen. Kirkkoneuvoston hyväksyntä
tarvitaan myös energiainvestointitukihakemusten (Kirkkohallitus ja
BusinessFinland) hakemiseen. Valtuustokauden vaihteen vuoksi
seuraava kirkkoneuvosto on vasta tammikuussa, mutta hankkeen
toteutumisen kannalta järkevintä olisi käynnistää kilpailutus jo
vuodenvaihteessa. Kirkkoneuvosto käsittelee tarjoukset joko tammikuun
tai helmikuun kokouksessaan vuonna 2022.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy liitteenä olevat kilpailutusasiakirjat;
2. valtuuttaa talousjohtajan aloittamaan Mellikan maalämpöinvestoinnin
kilpailuttamisen, jos Saarijärven kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen
toteuttamisen vuoden 2022 talousarvion osana;
3. valtuutta talousjohtajan hakemaan hankkeelle sekä kirkkohallituksen
että Business Finlandin energiatukea sekä muita mahdollisia tukia, jos
Saarijärven kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen toteuttamisen vuoden
2022 talousarvion osana
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
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195 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen
päätteeksi
kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
antoi
valitusosoituksen, joka lisättiin pöytäkirjan liitteeksi, ja päätti kokouksen
klo 20.07.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajat:

