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AIKA

to 6.5.2021 kello 17.00 (sijoitustarjousten esittely klo 14.00 alkaen,
kahvi 14.00-17.00)

PAIKKA

Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone
Neljä sijoitustarjouksen (48 § Kassavarojen sijoittaminen) tehnyttä
yritystä esittelee sijoitustarjouksensa yksityiskohtaisemmin ennen
kirkkoneuvoston kokousta seuraavassa järjestyksessä:
Säästöpankki Optia
Mandatum Life
United Bankers
Nordea

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

klo 14.00
klo 14.40
klo 15.20
klo 16.00

45 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
46 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
47 § Työjärjestyksen hyväksyminen
48 § Kassavarojen sijoittaminen
49 § Piispanvaalin maallikkovalitsijoiden valinta
50 § Puutavaraleimikon myyminen / Metsä-Kolkanniemi 729-408-1-34
51 § Seurakuntatalotyöryhmän loppuraportti
52 § Tietotilinpäätös ja tietosuojaohjeistuksen päivittäminen
53 § Tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen
54 § Kirkollistuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022
55 § Kirkkovaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano
56 § Tiedoksi saatettavat asiat
57 § Kiireelliset asiat
58 § Kokouksen päättäminen

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

PUHEENJOHTAJA/
SIHTEERI

Jarmo Autonen

Emilia Jalomäki

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Aika

torstaina 6.5.2021 klo 17.10 – 19.30

Paikka
Läsnä olleet
jäsenet
ja varajäsenet

Saarijärven seurakuntatalon kahvio
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐

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

PÖYTÄKIRJA 3/21
6.5.2021

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

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

Puheenjohtaja:

Jarmo Autonen

Sihteeri:

Emilia Jalomäki
Käsitellyt asiat

45 - 58 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Saarijärvellä 6.5.2021
Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja
nähtävänä

Sari Honkonen
Vesa-Matti Laaksonen
Saarijärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 11.5.– 11.6.2021

Emilia Jalomäki, talousjohtaja

Kirkkoneuvosto
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Ennen kokouksen alkua kirkkoneuvosto kokoontui kuuntelemaan sijoitustarjousesityksiä
kokouskutsun mukaisesti ja pidettiin alkuhartaus, jossa laulettiin virsi 338 ja Inkeri Puhakka lausui
runon Seutukunnan seurakunta.
45 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

46 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTELASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet Inkeri
Puhakka ja Pirjo Leppämäki.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina, Vesa-Matti Laaksonen ja Sari Honkonen.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

47 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
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48 §
KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN
Saarijärven seurakunnalla on kolmella tilillä yhteensä noin 926.000 euroa
(tilanne 8.4.). Näistä varoista voidaan talousjohtajan arvion mukaan
sijoittaa noin 470.000 euroa, jolloin kassaan jää noin 450.000 euroa.
Seurakunnan kassa on yleensä kesällä pienimmillään (lomapalkkojen
maksaminen, remontit, kausityöntekijöiden palkat) ja alle 400.000 euron
ei kassaa voida kesää vasten päästää.
Tällä hetkellä seurakunnalla on seuraavat sijoitukset:
31.3.2021
markkina-arvo
hankinta-arv
Metsäliitto A osuudet
126 156,00 (pvm. 31.12.2020)
Metsäliitto perusosuudet 60 519,46
SEB Ethical Forum B
318 719,85
249 440,71
SP Optia korkopaino
569 989,74
493 520,91
Nordea korkotodistukset 609 524,20
600 000,00
yhteensä

1 684 909,25

1 342 961,62

Heinäkuussa erääntyy Nordean korkotodistuksista (Nordea Maltti) 40.000
euroa, loput erääntyvät vuonna 2023. 1.1.2022 Kyyjärven ja Karstulan
seurakunnat liittyvät osaksi Saarijärven seurakuntaa, jolloin yhdistyvät
myös seurakuntien sijoitukset ja rahavarat. Sekä Kyyjärvellä että
Karstulassa on Metsäliiton osuuksia, Kyyjärvellä 35.380 e ja Karstulassa
17.000 e (tilanne 31.12.2020). Lisäksi liitoksessa tulee noin 360.000 euroa
muuta kassavarallisuutta tai sijoituksia.
Tällä hetkellä Metsäliiton osuuksien määrä seurakunnan sijoitussalkusta
on liian suuri yksittäisen yhtiön osakkeelle. Kassavarat ja kaikki
sijoitukset huomioiden Metsäliiton osuus on 7,1 % ja ainoastaan
sijoitukset huomioiden 11,1 %. Allokaatio eli hajautus eri sijoitusten
välillä ei täten toteudu, koska yhden toimialan ja yhden yrityksen
painoarvo seurakunnan sijoitussalkussa on suhteettoman suuri. Lisäksi on
huomioitava, että seurakunnalla on suuri metsäomaisuus ja siten
metsätoimialan suhdanteet vaikuttavat jo sitä kautta seurakunnan tuloihin.
Metsäliiton osuudet ovat aktiivista puukauppaa käyvälle seurakunnalle
hyvä sijoitus ja vuonna 2019 korkoa maksettiin sääntömääräiselle
perusosuudelle 6,5 prosenttia, A-lisäosuuksille 6,0 prosenttia ja Blisäosuuksille 2,0 prosenttia. Metsäliiton A-lisäosuudet ovat kuitenkin
erittäin hitaasti kotiutettavissa seurakunnan pankkitilille, koska irtisanotut
A-lisäosuudet palautetaan vasta 6 kk irtisanomista seuraavan
vuodenvaihteen jälkeen.
Talousjohtaja esittää siksi, että Saarijärven seurakunta kotiuttaa Aosuuksia 100.000 eurolla. Osuuksia sijoitettaisiin edelleen puukauppojen
yhteydessä, mutta vuosittain tarkasteltaisiin, että Metsäliiton tai jonkun
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muun yrityksen painoarvo ei ylitä 5 % kaikista sijoituksista
(sijoituskorista).
Sijoitettavaa rahamäärää laskettaessa on arvioitu todennäköiseksi, että
Saarijärven kirkkoneuvoston päättämien METSO-kohdeneuvotteluiden ja
kaikkien kolmen yhdistyvän seurakunnan valmisteilla olevien
kiinteistökauppojen myötä ensi vuonna toteutuu kiinteistökauppoja,
joiden kokonaissummaksi talousjohtaja on arvioinut 350.000 euroa.
Sijoitettavaksi arvioitu rahamäärä on 1.5.2021 – 1.5.2022 välisenä aikana
yhteensä noin 1.240.000 euroa. Tästä on tarkempi selvitys LIITTEESSÄ
1.
Talousjohtaja on pyytänyt ja saanut sijoitustarjoukset seuraavilta
yrityksiltä: Nordea, Säästöpankki Optia, Mandatum Life ja United
Bankers.
Yritykset esittelevät sijoitustarjouksensa
kokousta seuraavassa järjestyksessä:
Säästöpankki Optia
Mandatum Life
United Bankers
Nordea

ennen

kirkkoneuvoston

klo 14.00
klo 14.40
klo 15.20
klo 16.00

Sijoitustarjoukset liitteineen postitetaan kirkkoneuvoston jäsenille
kokouskutsun mukana. Tarjouksista laadittu vertailu on LIITTEENÄ 2.
Sijoitustarjoukset on pyydetty siten, että niissä on mukana n. 400.000
euron suuruinen kassanjatke. Seurakunnan normaali kassa on 450.000
euroa, mutta ensimmäisenä liitosvuonna emme tiedä tarkalleen miten
suuren kassan tarvitsemme isommalle seurakunnalle. Siksi osa varoista
sijoitetaan korkorahastoihin, joista varat ovat nostettavissa joka arkipäivä.
Jos varoja ei tarvita, seurakunta on sijoittamalla ne saanut paremman
tuoton kuin pitämällä varat pankkitilillä. Jos taas varoja äkillisesti
tarvitaan vuoden aikana, seurakunta saa ne nopeasti käyttöönsä. Vuonna
2023 kassanjatkeessa olevat varat voidaan sijoittaa tuottavammin, kun
vakiintuneen toiminnan pohjalta voidaan laskea kassavirtalaskelmat
liitosseurakunnalle.
Talousjohtajan päätösehdotus tuodaan kokoukseen.
-----Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. tutustuu sijoitustarjouksiin ja valitsee niistä seurakunnan edun
kannalta
parhaimman
vaihtoehdon
seurakunnan
varojen
sijoittamiseksi;
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2. toteaa, että sijoitettavien varojen määrä voi muuttua, mutta valtuuttaa
talousjohtajan toteuttamaan sijoitukset valitun sijoitustarjouksen
mukaisesti 1.5.2021 – 1.5.2022 välisenä aikana vaihteluvälillä
1.100.000 – 1.350.000 euroa;
3. päättää kotiuttaa Metsäliiton A-osuuksia 100.000 eurolla;
4. päättää, että jatkossa yhden yrityksen painoarvo ei saa ylittää 5 %
kaikista sijoituksista.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. Kirkkoneuvosto päätti valita Mandatum Lifen sijoitustarjouksen, joka
kirkkoneuvoston käsityksen mukaan on seurakunnan edun kannalta
paras ratkaisu.
Kohdat 2. - 4. esityksen mukaan.
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49 §
PIISPANVAALIN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALINTA
Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura on ilmoittanut tuomiokapitulin
istunnossa irtisanoutuvansa piispan virasta 1.2.2022 lukien eläkkeelle
siirtymisen johdosta, jonka takia tuomiokapituli on määrännyt
toimitettavaksi piispanvaalin.
Piispan vaalia koskevat säännökset ovat KL 23 luvun 16 §:ssä, KJ 18
luvun 1b-1d §:ssä ja KVJ 87-96a §:ssä. Pykälät on koottu LIITTEESEEN
3. Kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan piispan vaalissa
äänioikeutettuja ovat: 1) hiippakunnan papit; 2) hiippakunnan lehtorit; 3)
hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet,
kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen
valittu maallikkojäsen; 4) saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen
valitsema edustaja Oulun hiippakunnan piispan vaalissa; 5) hiippakunnan
seurakuntien maallikkovalitsijat;
6) tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.
Seurakuntien
kirkkovaltuustojen
ja
seurakuntaneuvostojen
maallikkojäsenet valitsevat niin monta maallikkovalitsijaa, että edellä
kohdissa 3-6 tarkoitettuja maallikkovalitsijoita on yhteensä yhtä monta
kuin äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita yhteensä. Jokainen seurakunta
valitsee yhden valitsijan ja muut maallikkovalitsijat valitaan seurakuntien
väkilukujen määrän suhteessa tuomiokapitulin määräämän jaon
mukaisesti.
Lapuan hiippakunnassa on äänivaltaisia pappeja ja lehtoreita 1.3.2021
yhteensä 475. Kun otetaan huomioon edellä 3-6 kohdissa mainitut
valitsijat, jää seurakunnista valittavien maallikkovalitsijoiden
lukumääräksi 452. Tämä lukumäärä jaetaan KL 23 :16 §:n 3 momentissa
ja KVJ 87 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla seurakuntien väkiluvun
perusteella, jolloin saadaan liitteen mukainen jako, jonka tuomiokapituli
on vahvistanut. Jokainen seurakunta valitsee ensin yhden
maallikkovalitsijan, jonka jälkeen 408 maallikkovalitsijaa valitaan
seurakuntien väkiluvun suhteessa.
Seurakuntien väkiluku on määräytynyt 31.12.2020 mukaisesti. Vaalien
aikataulusuunnitelma
edellyttää,
että
seurakunnat
valitsevat
maallikkovalitsijat niin, että tieto valinnasta saadaan tuomiokapituliin
viimeistään 14.6.2021. Tällöin tuomiokapituli voi KVJ 90 §:n 1 momentin
nojalla istunnossaan 16.6.2021 määrätä ehdokasasettelun alkamispäivän.
Tuomiokapituli on määrännyt maallikkovalitsijoiden määräksi
Saarijärven seurakunnassa kymmenen (10) henkilöä.
Tuomiokapituli on määrännyt piispanvaalin ajankohdiksi tiistain
2.11.2021 klo 13.00 ja tarvittaessa 2. vaalipäivän ajankohdaksi tiistain
23.11.2021 klo 13.00.
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LIITE 3: Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 27.4.2021
piispanvaalin määrääminen liitteineen.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
piispanvaaliin kymmenen 10 maallikkovalitsijaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

50 §
PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN / Metsä-Kolkanniemi 729-408-1-34
Saarijärvelle Metsä-Kolkanniemen tilalle (729-408-1-34) on valmisteltu
myyntiin noin 3,2 hehtaarin päätehakkuu metsätaloussuunnitelman
pohjalta.
Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä viisi. Tarjousvertailussa ykköseksi
nousee VersoWoodin Oyn tarjous.
LIITE 4 Karttaliite
LIITE 5 Markkinahinta-arvio
LIITE 6 Puukaupan tarjousvertailu
Tarjoukset nähtävillä kokouksessa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Todetaan, että VersoWood Oy on jättänyt korkeimman 58.126,45
euron tarjouksen.
2. Hyväksytään VersoWood Oy:n korkein tarjous 58.126,45 euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).
Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä hankintaoikaisu Saarijärven seurakunnan
kirkkoneuvostolle ja valittaa markkinaoikeuteen.
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SEURAKUNTATALOTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

Kn 30.1.2020 § 9

Saarijärven seurakunnalla on kiinteistöjä todella paljon, mm. neljä
kirkkoa, kaksi kappelia, neljä seurakuntataloa, yksi pappila ja yksi
leirikeskus. Seurakunta on myynyt useita tarpeettomia rakennuksia (mm.
yhtä lukuunottamatta kaikki pappilat) ja vuoden 2019 aikana tehnyt
strategisen päätöksen leirikeskuksen osalta siitä miten leirikeskuksen
kanssa tomitaan ja miten paljon sen ylläpitoon panostetaan.
Koska jäljellä ei ole enää seurakunnan toiminnan kannalta täysin
tarpeettomia kiinteistöjä, mutta seurakunnan kiinteistökulut ovat edelleen
merkittävät, seuraavana vaihtoehtona on seurakuntatalojen kustannusten
ja käytön tarkastelu. Seurakunnan talouden kannalta tarkastelu on pakko
tehdä ja on parempi, että seurakunta tekee sen itse kuin joskus
myöhemmin ulkopuolisten tahojen pakottamana. Kirkkoneuvostolle
vuoden 2019 lopussa raporttinsa luovuttanut Mellikka-työryhmä osoitti,
että myös tunteita herättävien kohteiden kriittinen tarkastelu on
mahdollista Saarijärven seurakunnassa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. päättää asettaa seurakuntatalotyöryhmän työskentelemään vuoden
2020 ajaksi;
2. valitsee työryhmän jäseniksi kirkkoherran, talousjohtajan, kaksi
jäsentä jokaisesta kappelineuvostosta sekä kaksi saarijärveläistä
jäsentä.
3. määrittelee
työryhmän
tehtäväksi
seurakuntatalokohtaisten
ratkaisuehdotusten selvittämisen;
4. dellyttää työryhmän loppuraporttia kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
viimeistään helmikuun 2021 aikana.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. päättää asettaa seurakuntatalotyöryhmän työskentelemään vuoden
2020 ajaksi;
2. valitsee työryhmän jäseniksi kirkkoherran, talousjohtajan,
saarijärveläisiksi jäseneksi Timo Jokisen ja hänen varajäsenekseen
Jyrki Rahkosen ja pyytää jokaista kappelineuvostoa nimeämään
työryhmään jäsenen ja tälle varajäsenen;
3. varajäsenillä on oikeus osallistua työryhmän työskentelyyn myös
silloin kun varsinainen jäsen osallistuu kokouksiin;
4. määrittelee
työryhmän
tehtäväksi
seurakuntatalokohtaisten
ratkaisuehdotusten selvittämisen;
5. edellyttää työryhmän loppuraporttia kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
viimeistään helmikuun 2021 aikana.
------------

Kn 6.5.2021
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Kirkkoneuvoston kokouksessaan 1/2020 tekemän päätöksen mukaisesti
seurakuntatalotyöryhmän tehtävänä oli seurakuntatalokohtaisten
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seurakuntatalotyöryhmän työskentelyajaksi vuoden 2020 ja valitsi
työryhmän jäseniksi kirkkoherran, talousjohtajan, saarijärveläisiksi
jäseneksi Timo Jokisen ja hänen varajäsenekseen Jyrki Rahkosen.
Kirkkoneuvosto pyysi kappelineuvostoja valitsemaan kappeleiden
edustajat työryhmään. Kappelineuvostot valitsivat Ilari Kotilaisen ja Jouni
Halosen Kivijärveltä, Mikko Raitasen ja Seija Talaskiven Pylkönmäeltä
ja Sirpa Jäsbergin ja Juha Paanasen Kannonkoskelta.
Koronapandemian vuoksi työryhmä pääsi kokoustamaan vasta syksyllä
2020, jolloin se kokoontui kolme kertaa. Seurakuntatalotyöryhmän
loppuraportti valmistui tammikuussa 2021, mutta valitettavasti
seurakuntaliitosneuvotteluista johtuvasta työpaineesta ja talousjohtajan
erehdyksen vuoksi se tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi vasta nyt
huhtikuussa. Seurakuntatalotyöryhmän tärkeimmät ehdotukset on
kuitenkin välitetty tiedoksi kirkkoneuvostolle ja valtuustolle jo vuoden
2021 talousarviota laadittaessa ja ehdotukset on huomioitu talousarviossa.
Työryhmän ehdottaa seuraavia muutoksia käyttöasteen tehostamiseksi
Pylkönmäen ja Kivijärven seurakuntataloihin:
1. Pylkönmäen seurakuntatalon toiseen päätyyn remontoidaan 1-2
toimistohuoneesta, takkahuoneesta, eteisestä ja vessasta
vuokrattava toimistotila.
2. Rakennetaan Kivijärven seurakuntatalon alakertaan vainajien
säilytystila Saarijärven seurakunnalle ja soteyhtymä Saarikalle
sekä aulatila/omaisten tila.
3. Uusien vainajien säilytystilojen valmistumisen jälkeen poistetaan
Juurikkaharjun vainajien säilytystila käytöstä ja suljetaan samalla
myös kappeli.
Ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset:
o Uusi käyttötarkoitus n. 200 neliölle
o Vuokratuloja n. 8000 euroa vuodessa
o Käytöstä poistuu n. 150 neliötä
o Kustannukset vähenevät n. 6000 euroa vuodessa
o Investointien määrä:
o Pylkönmäen seurakuntatalo n. 15.000 euroa (riippuen
remontin laajuudesta, talousarviossa varattu 12.000 euroa)
o Vainajakylmiöt vähintään 50.000 euroa (riippuen
remontin laajuudesta, talousarviossa varattu 50.000 euroa)
o Kappelin käyttötarkoituksen muutos 5.000 – 10.000 euroa
(ei ole vielä laskettu, purkamisen kustannukset n. 60.000
euroa)
LIITE 7 Seurakuntatalotyöryhmän loppuraportti
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. merkitsee seurakuntatalotyöryhmän loppuraportin tiedoksi;
2. hyväksyy omalta osaltaan seurakuntatalotyöryhmän kolme ehdotusta
ja ottaa ne huomioon lisätalousarviota ja vuoden 2022 talousarvion
laadinnassa.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

6.5.2021
52 §
TIETOTILINPÄÄTÖS JA TIETOSUOJAOHJEISTUKSEN
PÄIVITTÄMINEN
Saarijärven seurakunnan tietosuojaohjeistus luotiin vuonna 2018
muuttuneen
lainsäädännön
asettamien
vaatimusten
vuoksi.
Kirkkoneuvosto myös päätti laatia seurakunnalle vapaaehtoisen
tietotilinpäätöksen vuosittain. Vuosi 2018 oltaisiin osittaisena vuotena
käsitelty joka tapauksessa vuoden 2019 yhteydessä, mutta
koronapandemian vuoksi keväällä 2020 jäi laatimatta myös vuoden 2019
tietosuojatilinpäätös. Talousjohtaja on nyt laatinut tietotilinpäätöksen
vuosilta 2018-2020.
Seurakunnan tietosuojan osalta tilanne on pysynyt osittain stabiilina ja
osittain parantunut. Stabiilina tilanne on pysynyt henkilöstön
asianmukaisen toiminnan, välineiden ja toimintatapojen sekä ohjeistuksen
osalta. Parannusta on tapahtunut siten, että tietosuojavastaavan osalta on
saavutettu pysyvämpi ratkaisu aikaisemman määräaikaisuuden sijasta.
Jyväskylän IT-alueen Jouni Lahtinen toimii EU:n tietosuoja-asetuksen
edellyttämän tietosuojavastaavana. Lisäksi Saarijärven seurakunta on
liittynyt 1.1.2020 alkaen Lapuan hiippakunnan keskusrekisteriin ja
1.7.2020 alkaen keskusrekisteri on ottanut vastuulleen Saarijärven
seurakunnan digitoidut kirkonkirjat. Manuaaliset kirkonkirjat säilytetään
toistaiseksi Saarijärven seurakunnan lukitussa holvissa, josta ne siirretään
tulevina vuosina maakunta-arkistoon. Kirkonkirjojen siirto sekä
digitoituna että manuaalisena pois seurakunnan vastuulta vähentää
merkittävästi tietosuojaan liittyviä riskejä seurakunnassa.
Talousjohtaja on päivittänyt seurakunnan tietosuojaohjeistusta mm.
muuttuneen lainsäädännön, kirkonkirjojen ja tietosuojavastaavan osalta.
Muutokset on merkitty punaisella.
LIITE 8 Tietosuojaohjeistus
LIITE 9 Tietotilinpäätös
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy laaditun tietosuojaohjeistuksen;
2. tarkastaa laaditun Saarijärven seurakunnan
vuosilta 2018-2020 ja hyväksyy sen.

tietotilinpäätöksen

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. -2.).
Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

6.5.2021
25.3.2021
53 §
TILINPÄÄTÖKSEN 2020 HYVÄKSYMINEN

Kn 25.3.2021 § 33

Taloussäännön mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää
tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä
toimintakertomuksen, johon sisältyy talousarvion toteutumisvertailu.
Osana tilinpäätöstä esitettävä toimintakertomus on kirkkohallituksen
ohjeiden mukaan mahdollisimman lyhyt ja olennaisiin asioihin
keskittyvä selvitys seurakunnan kuluneen vuoden toiminnasta ja
taloudesta. Se antaa kokonaiskuvan seurakunnan työaloittaisista
toiminnan aikaansaannoksista ja taloudesta.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet ja
talousjohtaja. Tilinpäätösaineisto on LIITTEENÄ 6.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy ja allekirjoittaa Saarijärven seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2020;
2. esittää kirkkovaltuustolle tilikauden 2020 alijäämän 129.558,48 euroa
ja sen kattamista aiempien vuosien ylijäämistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
-----

Kn 6.5.2021 § 53

Kirkkoneuvosto hyväksyi Saarijärven seurakunnan tilinpäätöksen 1.1.31.12.2020 ja päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille (KN 25.3.2021
§ 33). Tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab päävastuullisena
tarkastajanaan JHT, HT Ilari Karhu, jonka allekirjoittama
tilintarkastuskertomus on ns. puhdas vakiomuotoinen kertomus, jossa
tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta
Tilinpäätöksessä on korjattu laskelmavirheitä, joilla ei ole merkitystä
tilinpäätöksen tulokseen:
- Taseen tunnuslukuihin on lisätty puuttuva rahoitusvarallisuus
euroa per jäsen
- vuosikatteen osuus poistoista, % vertailutieto vuodelta 2017
on korjattu (oikea -54,53)
- s. 78 korjattu SP Korkopainotteinen rahasto (oikea 495.244,59
euroa)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 53
Kn 6.5.2021 § 53

6.5.2021
25.3.2021

LIITE 10 Tilintarkastuskertomus
LIITE 11 Vahvistusilmoituskirje (toimitetaan kokoukseen)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi tekniset korjaukset ja hyväksyy ne; ja
2. esittää Saarijärven kirkkovaltuustolle:
a. seurakunnan vuoden 2020 alijäämän 129.558,48 euroa ja sen
kattamista aiempien vuosien ylijäämistä;
b. esittää poistoeron vähennyksen 4.384,79 hyväksymistä;
c. vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

6.5.2021
54 §
KIRKOLLISTULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN
VUODELLE 2022
Kirkkolain 15 luvun 2 § mukaan:
”Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän
ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa.
Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden
tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista
0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.”
Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaisesti seurakunnan tulee ilmoittaa
verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun
17. päivänä kirkollistuloveroprosentin suuruus.
Saarijärven seurakunnassa veroprosentti on vuodesta 2012 saakka ollut
1,75 %. Saarijärven, Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien
seurakuntaliitossuunnitelmassa vuoden 2022 alustava talousarvio on
laadittu 1,75 % kirkollistuloveroprosentin mukaan.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi seurakunnan
kirkollistuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi seurakunnan
kirkollistuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2022.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

6.5.2021
55 §
KIRKKOVALTUUSTON
TÄYTÄNTÖÖNPANO

PÄÄTÖSTEN

LAILLISUUS

JA

Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on tutkia
kirkkovaltuuston päätösten laillisuus.
Saarijärven kirkkovaltuusto on kokouksessaan 1/2021, 26.1.2021
päättänyt seuraavat asiat:
4 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta
5 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta
6 § Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta
7 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta
8 § Kirkkoneuvoston jäsenten valinta
9 § Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta
10 § Kivijärven kappelineuvoston jäsenen valinta
sekä kokouksessaan 2/2021, 13.4.2021, päättänyt seuraavat asiat:
16 § Aloite seurakuntajaon muuttamiseksi: Karstulan ja Kyyjärven
seurakuntien lakkauttaminen ja liittäminen Saarijärven seurakuntaan
17 § Kirkkovaltuuston muodostaminen toimikaudelle 2022
18 § Määräalan myynti / Lepistö 265-403-12-36
19 § Laina Nybergin testamenttirahasto
21 § Seppeleenlaskijoiden valinta
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset kokouksissa
1/2021, 26.1.2021 ja 2/2021, 13.4.2021 ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä ja ovat täytäntöönpanokelpoiset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia.

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

6.5.2021
56 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Mahdollinen maanvaihto Saarijärven kaupungin kanssa (LIITE 12);
2. Kiinteistötyöryhmän kokousmuistio 21.4.2021 (LIITE 13);
3. Keijo Sirosen raportti 15.3.- 20.4.2021 (LIITE 14);
4. Lapuan hiippakunnan pöytäkirjanote 14.4.2021 § 23
Sankarihautausmaiden perustiedot -hanke (LIITE 15);
5. Lapuan hiippakunnan viranhaltijapäätös 25.1.201 5/201 (LIITE 16);
6. Lapuan hiippakunnan viranhaltijapäätös 16.4.2021 41/2021 (LIITE
17, nähtävillä kokouksessa);
7. Kaivuureitin muutos johtoalueen käyttöoikeussopimukseen 20212909 (LIITE 18, nähtävillä kokouksessa);
8. Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjanote 20.4.2021 § 78
Rakennusavustukset: Saarijärven seurakunnalle myönnettiin 13.800
euroa (LIITE 19);
9. Länttä-Tenholan yhteismetsän tilinpäätös 2020 (LIITE 20);
10. Kirkkoherran päätös 2-2021 (nähtävillä kokouksessa);
11. Talousjohtajan päätökset 8-9/2021 (nähtävillä kokouksessa);
12. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 4-9/2021 (lähetetty kirkkoneuvoston
jäsenille tiedoksi sähköpostitse 28.4.2021);
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa ylläolevat tietoonsa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi saaneensa ylläolevat asiat tietoonsa.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

57 §
KIIREELLISET ASIAT
Ei kiireellisiä asioita.

58 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen
päätteeksi
kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
antoi
valitusosoituksen, joka lisätään pöytäkirjan liitteeksi, ja päätti kokouksen
klo 19.30.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

