SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU
Laatimispäivämäärä
18.5.2021

4/21

to 27.5.2021 kello 17.30 (tarjoilu klo 16.00 alkaen)
Kolkanlahti erämiesten laavu, osoite toimitetaan sähköpostilla
Huom. Kokoontuminen laavulle klo 16.30, jossa tutustuminen
Metsä-Kolkanniemen tilaan ja seurakunnan metsänhoitoon
seurakunnan metsäasiantuntijan Janne Löytöjärven johdolla.
Kahvi- ja makkaratarjoilu. Lämpimät vaatteet ja kumisaappaat ovat
suositeltavat!

59 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
60 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
61 § Työjärjestyksen hyväksyminen
62 § Puutavaraleimikon myyminen / Mäkelä 729-413-27-8
63 § Energiainvestointiselvitys
64 § Kirkkokolehdit kesäkuu-syyskuu 2021
65 § Tiedoksi saatettavat asiat
66 § Kiireelliset asiat
67 § 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

PÖYTÄKIRJA 4/21
27.5.2021

Aika

torstaina 27.5.2021 klo 17.30-19.15

Paikka
Läsnä olleet
jäsenet
ja varajäsenet

Kolkanlahti laavu, Metsä-Kolkanniemen tila
☒
☒
☐
☐
☒
☒
☒
☒
☐

Jarmo Autonen, kirkkoherra, pj
Pirjo Leppämäki, vpj
Sari Honkonen
Reijo Kantonen
Vesa-Matti Laaksonen
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

Puheenjohtaja ja sihteeri:

Jarmo Autonen

Käsitellyt asiat

59 - 67 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Saarijärvellä 8.6.2021
Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja
nähtävänä

Vesa-Matti Laaksonen
Inkeri Puhakka
Saarijärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 9.6. – 9.7.2021

Emilia Jalomäki, talousjohtaja
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27.5.2021

Ennen kokouksen alkua metsäasiantuntija Janne Löytöjärvi Keski-Suomen MHY:sta esitteli
seurakunnan omistamaa Metsä-Kolkanniemen tilaa ja siellä tehtyjä ja tulevia hakkuualueita.
Varsinainen kokous alkoi rukouksen, metsäesittelyjen sekä tarjoilujen jälkeen.

59 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

60 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTELASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet VesaMatti Laaksonen ja Sari Honkonen.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa-Matti Laaksonen ja Inkeri
Puhakka, joka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

61 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi sillä muutoksella, että 66 §
Kiireellisissä asioissa päätettiin käsitellä:
PYLKÖNMÄEN SOIDEN POHJAHINTA JA MYYNNIN EHDOT /
Mäkelän tila 729-413-27-8.
Todettiin, että kirkkoherra toimii kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä
talousjohtajan poissaolon vuoksi.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
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62 §
PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN / Mäkelä 729-413-27-8
Pylkönmäelle Mäkelän tilalle (729-413-27-8) on valmisteltu myyntiin
noin
6,7
hehtaarin
mäntyvaltainen
päätehakkuuleimikon
metsätaloussuunnitelman pohjalta, mutta hiukan aluetta kasvattaen, koska
puunhinta vaikuttaa tällä hetkellä hyvältä.
Tarjoukset ja tarjousvertailu toimitetaan kokoukseen.
LIITE 1 Karttaliite ja leimausseloste
Talousjohtajan päätösehdotus tuodaan kokoukseen.
---Määräaikaan tarjouksia tuli neljältä ostajalta, Versowoodilta, Metsä
Groupilta, UPM:ltä ja Keiteleeltä.
Tarjouksista parhaimmaksi nousee melko selvästi Versowoodin tarjous.
Tarjous on runkohintatarjous, kuten myös Metsä Groupin. Metsä Groupin
kuusen runkohinta on selvästi korkeampi mitä Versowoodin, mutta
kuusen määrä on sen verran vähäinen että se ei vaikuta paljoa
lopputulokseen. Versowoodin männyn runkohinta on kuitenkin
merkittävästi parempi, ja leimikko on pääasiassa mäntyä.
UPM ja Keiteleen tarjoukset ovat tavallisia puutavaralajihintoja, mutta
vaikka heidänkin tukin hinnat ovat hyviä, ne eivät pärjää
runkohintatarjouksille.
LIITE 10 Tarjousten vertailutaulukko
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Todetaan, että VersoWood Oy on jättänyt korkeimman 80.004,10
euron tarjouksen.
2. Hyväksytään VersoWood Oy:n korkein tarjous 80.004,10 euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
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63 §
ENERGIAINVESTOINTISELVITYS
Saarijärven seurakunta on tilannut Benet Oy / Jouni Järviseltä
energiainvestointiselvityksen seurakunnan kiinteistöistä. Raportti on nyt
valmistunut ja se voidaan esitellä kirkkovaltuustolle 8.6. kokouksessa.
LIITE 2 Energiainvestointiselvitys (selvityksen liitteet toimitetaan
kokoukseen)
Raportin tuloksia seurakunta hyödyntää päättäessään tulevien vuosien
energiainvestoinneista
ja
niiden
järjestyksestä.
Seurakunnan
rahoituspohja ja taloudellinen tilanne ei mahdollista kaikkien
lämmitysratkaisujen uudistamista yhtäaikaisesti, vaan energiamuodon
muutoshankkeet on aikataulutettava ja priorisoitava takaisinmaksuajan,
hiilineutraaliushyödyn ja helppokäyttöisyyden perusteella. Raportissa
rakennuksia vertaillaan eri tekijöiden perusteella ja annetaan suositeltu
investointijärjestys.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. esittää
kirkkovaltuustolle,
että
se
tutustuisi
energiainvestointiselvitykseen energia-asiantuntija Jouni Järvisen
esittelystä;
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se valtuuttaisi kirkkoneuvoston
suunnittelemaan seurakunnan talousarviota ja kiinteistöinvestointeja
energiainvestointiselvityksen perusteella;
3. esittää kirkkovaltuustolle, että se kirjaisi ylös mahdolliset huomionsa
selvityksen perusteella.
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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64 §
KIRKKOKOLEHDIT KESÄKUU-SYYSKUU 2021
Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä seurakunnan jumalanpalveluksissa
kerättävät kolehdit.
LIITE 3 kirkkokolehdit kesäkuu-syyskuu 2021.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kolehtisuunnitelman kesäkuusyyskuu 2021.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

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

65 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kiinteistötyöryhmän muistio 19.5.2021 4/2021 (toimitetaan
kokoukseen, LIITE 15);
2. Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportti 21.4.-18.5.2021. (LIITE 4);
3. Kirkkoherran päätökset 3-4/2021 (LIITTEET 5 ja 13);
4. Talousjohtajan päätös 10-7/2021 (LIITE 6);
5. Tuomiokapitulin päätökset 5.12.2021 (LIITE 7);
6. Jukka Hietaniemen aloite ja kirkkoherran vastaus (LIITTEET 8 ja 9)
7. Pylkönmäen kappelineuvoston pöytäkirja 12.5.2021 kokouksesta
(LIITE 11)
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa ylläolevat asiat tietoonsa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
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66 §
PYLKÖNMÄEN SOIDEN POHJAHINTA JA MYYNNIN EHDOT /
Mäkelän tila 729-413-27-8
Saarijärven kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.11.2020 § 101
päättänyt käynnistää Pylkönmäen turvetuotantoalueiden myynnistä
(kahdella vaihtoehdolla: turvetuotantoalueet ja niiden välissä olevat
metsäalueet ja turvetuotantoalueet pelkästään) avoimen tarjouskilpailun
talvella 2021.
Talousjohtaja on loppuvuonna 2020 käynyt neuvotteluita alueen
myyntiprosessin aloittamisesta Keski-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen
Juha Sydänmaan kanssa ja laittanut seurakunnan nettisivuille tiedon
siitä, että alue on tulossa myyntiin. Talvi oli todella runsasluminen eikä
arviota metsämaan arvosta saatu tehtyä ennen kuin keväämmällä.
Talousjohtajan arvion mukaan alue on myös parempi myydä nyt kesällä
kun alueesta kiinnostuneet ostajaehdokkaat pääsevät kulkemaan alueelle
jalan tai autolla ja tutustumaan alueeseen.
LIITE 12 P. Ulkuniemen arvio alueesta
LIITE 14 Sopimus MHY:n kanssa (nähtävillä kokouksessa)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. arvion mukaisesta alueesta hintapyyntö on 230.000 euroa;
2. on jätettävä 16.6.2021 klo 15.00 mennessä;
3. myyntikanava on Metsätilat.fi -sivusto ja myynnistä tiedotetaan
myös seurakunnan nettisivuilla;
4. kohde myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena mutta
pienemmästäkin määräalasta voi tehdä tarjouksen;
5. seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-5.).

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

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

67 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen
päätteeksi
kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
antoi
valitusosoituksen, joka lisättiin pöytäkirjan liitteeksi, ja päätti kokouksen
klo 19.15.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

