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Puheenjohtaja:

Jarmo Autonen
Sihteeri:
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Käsitellyt asiat

68 – 77 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Saarijärvellä 17.6.2021
Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja
nähtävänä

Pirjo Leppämäki
Jukka Ruusuvirta 68-70 §, 72-77 §
Tuula Karhila 71 §
Saarijärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.6. -18.7.2021

Emilia Jalomäki, talousjohtaja

Kirkkoneuvosto

17.6.2021

Ennen kokouksen alkua laulettiin yhdessä virsi 571 ja kirkkoherra Autonen piti alkuhartauden.
68 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

69 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTELASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet VesaMatti Laaksonen ja Inkeri Puhakka.
Ehdotus:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina, Pirjo Leppämäki ja Jukka Ruusuvirta, ja pykälän 71 §
osalta Pirjo Leppämäki ja Tuula Karhila.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

70 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
---Muutettu päätösehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi kahdella lisäasialla:
75 § PYLKÖNMÄEN SOIDEN MYYNTI / Mäkelän tila 729-413-2776 § KIVIJÄRVEN VAINAJIEN SÄILYTYSTILAN KYLMIÖIDEN
HANKINTA
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksytään esityslista kahdella lisäasialla.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
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71 §
PUUTAVARALEIMIKON HARVENNUSHAKKUU/ Mäkelä 729-413-27-8
Pylkönmäelle Mäkelän tilalle (729-413-27-8) on valmisteltu myyntiin
noin 30 hehtaarin harvennushakkuu metsätaloussuunnitelman pohjalta.
Arvioitu puukaupan koko on reilu 30 000€. Osa alueista on
talvikorjuukohteita, jotka siirtyvät ensi vuodelle.
Tarjoukset ja tarjousvertailu toimitetaan kokoukseen.
LIITE 1 Karttaliite
LIITE 2 Leimausseloste
Talousjohtajan päätösehdotus tuodaan kokoukseen.
--Määräaikaan tarjouksia tuli kaksi kappaletta, Metsä Groupilta ja
Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelulta. Selvästi paremman tarjouksen
jätti Metsä Group. Vaikka kauppaan sisältyy niin ensiharvennusta ja toista
harvennusta, sekä kesä- ja talvikohteita, niin Metsä Group lupaa kaikille
saman hinnan. Tämä tekee tarjouksesta selvästi paremman. Lisänä vielä
Metsä Groupin bonus.
LIITE 15 Tarjousten vertailutaulukko
Tarjoukset nähtävillä kokouksessa
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Todetaan, että Metsä Group on jättänyt korkeimman 37 186,75 euron
tarjouksen;
2. Hyväksytään Metsä Groupin korkein tarjous 37 186,75 euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. -2.).
Jukka Ruusuvirta ja Pekka Viljakainen jääväsivät itsensä ja poistuivat
kokoustilasta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

Kirkkoneuvosto

17.6.2021
72 §
VUODEN 2020 TALOUSARVION MUUTTAMINEN
Lisätalousarvio vuodelle 2021 on LIITTEENÄ 3
Lisätalousarviossa on muutoksia, joista suurimmat ovat tulojen lisäyksiä:
verotulojen täydennysavustus, kirkkohallituksen rakennusavustus,
harkinnanvarainen avustus ja diakoniatyön korona-avustus. Tarvaalan
pappilan alueen myynnistä seurakunta sai myyntivoittoa 45.400 euroa ja
Mäkelän tilan turvesoiden myynnistä arvioidaan kertyvän 50.000 euroa
myyntivoittoa.
Rakennusten kunnostukseen ja ylläpitoon liittyen lisätalousarviossa on
sekä menojen lisäyksiä että vähennyksiä, joista suurin on Mansikkalan
leikkipuiston pikkukirkon osalta 8.000 euron varaus. Pikkukirkon osalta
seurakunta maksaa itse työvälineet ja työkustannukset rakennuksen
kokoamisesta. Hirret ovat Kolkanlahden hautausmaalta ja kehikko SyöteHuviloilta.
Lisätalousarvion vaikutukset talousarvioon on 153.000 euroa.
Lisätalousarvio huomioiden seurakunnan vuoden 2021 talousarvio nousee
19.000 euroa ylijäämäiseksi.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy vuoden 2021 talousarvion muuttamisen liitteen mukaan; ja
2. esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi vuoden 2021 talousarvion
muuttamisen liitteen mukaan.
---Lisätalousarviosta on tuotu kokoukseen uusi versio, jossa on mukana
Pylkönmäen hautausmaan huoltorakennuksen vainajakylmiöiden
hankinta 20.000 euroa. Vainajien säilytystilan ongelma on kuitenkin
osoittautumassa pienemmäksi kuin viime viikolla arvioitiin, mutta
asennustöiden ja varajärjestelyiden vuoksi talousjohtaja on päättänyt pitää
lisätalousarviossa huoltorakennukselle esitetyn summan entisellään.
Lisätalousarvio II syksyllä 2021 voidaan ottaa huomioon todelliset
kustannukset.
Lisätalousarvion vaikutukset talousarvioon on 133.000 euroa.
Lisätalousarvio huomioiden seurakunnan vuoden 2021 talousarvio
pienenee vain -1.000 euroa alijäämäiseksi.
Jos kirkkoneuvosto päättää esittää valtuustolle § 75 mukaisesti Mäkelän
tilalla sijaitsevan 190 hehtaarin maa-alueen myymistä, syksyn 2021
lisätalousarviossa korjataan myös metsätalouden myyntivoittoja
pysyvistä vastaavista korkeammiksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esityksen mukainen (kohdat 1.-2.).
Sari Honkonen saapui klo 17.00 tämän pykälän keskustelun aikana ennen
päätöksentekoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
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jatkuu § 74
Kn 17.6.2021 § 74
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

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

73 §
KIRKKOVALTUUSTON
TÄYTÄNTÖÖNPANO

PÄÄTÖSTEN

LAILLISUUS

JA

Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on tutkia
kirkkovaltuuston päätösten laillisuus.
Saarijärven kirkkovaltuusto on kokouksessaan 3/2021, 8.6.2021 päättänyt
seuraavat asiat:
26 § Energiainvestointiselvitys
27 § Piispanvaalin maallikkovalitsijoiden valinta
28 § Tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen
29 § Kirkollistuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset kokouksessa
3/2021, 8.6.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ovat
täytäntöönpanokelpoiset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
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74 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
LIITE 4
LIITE 5
LIITE 6
LIITE 7
LIITE 8

LIITE 9

LIITE 10

LIITE 11
LIITE 12
LIITE 13
LIITE 14

Kirkkoherran päätös 5/2021;
Talousjohtajan päätös 11/2021;
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 12.5.2021 §
15: Rovastikuntajaon muuttaminen
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 12.5.2021 § 9:
Karstulan seurakunta: väliaikainen viranhoito
Kirkkohallituksen täysistunnon päätös 27.5.2021 § 92:
Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien lakkauttaminen ja
liittäminen Saarijärven seurakuntaan 1.1.2022 alkaen
Kirkkohallituksen täysistunnon päätös 27.5.2021 § 89:
Harkinnanvaraisten avustusten jako vuonna 2021.
Saarijärven seurakunnalle myönnettiin 40.000 euroa
Kirkkohallituksen täysistunnon päätös 6.5.2021 282 §:
Valtion erityisavustus (kesätyöseteli) uskonnollisille
yhdyskunnille kesätyöntekijöiden palkkaamiseen
Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan kokous 27.5.2021
pöytäkirja
Lapsityön vastuuryhmän kokousmuistio 2.6.2021
Musiikkityön vastuuryhmän kokousmuistio 26.5.2021
Saarijärven seurakunnan syksyn 2021 kokousaikataulu

Kirkkohallituksen yleiskirjeet 10-20/2021 (lähetetty kirkkoneuvoston
jäsenille tiedoksi sähköpostitse 9.6.2021);
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa ylläolevat asiat tietoonsa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi saaneensa ylläolevat asiat tietoonsa.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

17.6.2021
27.5.2021
75 §
PYLKÖNMÄEN SOIDEN MYYNTI / Mäkelän tila 729-413-27-8

Kn 27.5.2021 § 66

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
4. seurakunnan nettisivuilla;
5. kohde myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena mutta
pienemmästäkin määräalasta voi tehdä tarjouksen;
6. 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)
-----

Kn 17.6.2021 § 75

Talousjohtaja on tiedottanut kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostilla
seuraavasti ke 9.6. kirkkoneuvoston asialistan lähettämisen yhteydessä:
Jos Mäkelän tilan turvetuotantoalueesta tulee tarjouksia 16.6. mennessä
ja Metsänhoitoyhdistyksen LKV suosittaa tarjouksen hyväksymistä, niin
valmistelen kiireellisenä asiana pykälän tarjouksien käsittelystä. Jos LKV
esittää tarjousten vastaanottoajan jatkamista, niin valmistelen kiireellisen
pykälän myynnin ehtojen muuttamisesta eli myyntiajan pidentämisestä.
Kirkkoneuvosto päätti myynnin ehdoista kokouksessaan 27.5.2021.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

17.6.2021
27.5.2021

jatkuu § 75
Kn 17.6.2021 § 75
Mäkelän tilan (729-413-27-8) määräalasta on tullut määräaikaan
mennessä viisi tarjousta. Metsänhoitoyhdistyksen LKV Juha Sydänmaa
viesti tarjousprosessista nähtävillä kokouksessa.
Korkein tarjous on Erikoissijoitusrahasto UB Metsän (Y-tunnus:
2712948-8) tekemä.
Saarijärven seurakunnan talousjohtaja on neuvotellut LKV Juha
Sydänmaan kanssa myyntiprosessista. Kesän loma-aikojen vuoksi
kauppakirja saadaan kirkkoneuvoston käsittelyyn vasta seuraavaan
kokoukseen.
LIITE 16

Kauppakirjan karttaliite (huom. kartan määräalalaskennasta
puuttuu 2,8 ha tiealueita, jotka ovat vuokrattuna Vapolle
12.12.2026 saakka)

Talousjohtajan päätösehdotus: Saarijärven kirkkoneuvosto
1. esittää
kirkkovaltuustolle,
että
se
päättäisi
myydä
Erikoissijoitusrahasto UB Metsälle (y-tunnus 2712948-8) Mäkelän
tilan (729-413-27-8) kauppakirjan karttaliitteen mukaisen noin 190
hehtaarin
suuruisen
määräalan,
hintaan
kolmesataaneljäkymmentäkolmetuhatta
yhdeksänsataakymmenen
(343 910) euroa;
2. esittää valtuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle myyntipäätöksen vahvistamista;
3. päättää, että ennakkomaksua ei peritä; ja
4. käsittelee kauppakirjan hyväksymisen seuraavassa kokouksessaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.).
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
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76 §
KIVIJÄRVEN
HANKINTA

VAINAJIEN

SÄILYTYSTILAN

KYLMIÖIDEN

Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion
mukaisesti Kivijärven seurakuntatalon alakertaan on suunniteltu vainajien
säilytystilaa, jossa on erillinen osa seurakunnalle ja toinen osa, joka
vuokrataan SoTe kuntayhtymä Saarikalle, sekä erillinen omaisten aulatila.
Seurakunta on julkaissut vainajakylmiöiden hankintailmoituksen
Cloudia.fi -palvelussa 31.3.2021.
LIITE 17 Tarjouspyyntö
Tarjouspyyntö lähetettiin Cloudia -julkisen hankintajärjestelmän lisäksi
viidelle eri toimijalle erikseen sähköpostilla tiedoksi. Tarjouspyynnön
ehtojen mukaisesti paikan päällä tilaan on käynyt tutustumassa vain
Hermetel Oy, joka on myös ainut yritys, joka jätti tarjouksen määräaikaan
mennessä. Kiinteistötyöryhmässä keskusteltujen tarkennusten perusteella
talousjohtaja pyysi Hermeteliltä tarkennetut tarjoukset.
LIITTEET 18-19 Hermetelin tarjoukset
Kiinteistötyöryhmä on todennut, että seurakunnan tarpeita palvelee
parhaiten nelipaikkainen, erikoisleveä ja erikoispitkä arkkukylmiö.
Saarikka on ilmoittanut tarvitsevansa kylmiön, johon voi sijoittaa yhteen
paikkaan vainajan arkussa ja toiseen ilman arkkua.
Näiden kylmiöiden hinta on:
Seurakunnan kylmiö 16 780 euroa (alv 0%)
Saarikan kylmiö 17 530 euroa (alv 0 %)
Yhteishankintahinta on 34 310 euroa (alv 0 %), sis. alv 42 544,4 euroa
Lisäksi seurakunta tarvitsee muita tarvikkeita kuten siirtovaunun ja
mahdollisesti arkkuvänkärin. Näiden tarvikkeiden osalta tarvitaan vielä
tarkempi tieto suntioilta, mutta ne on helpompi hankkia myös
jälkitoimituksena.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy kylmiöiden hankinnan oheisten liitteiden mukaisesti hintaan
34 310 e (alv 0 %);
2. valtuuttaa talousjohtajan tilaamaan tarvittavat lisätarvikkeet osana
hankintaa tai jälkitoimituksena.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

17.6.2021

jatkuu § 76
Kn 17.6.2021 § 76
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Hankintaoikaisu Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvostolle / Valitus
markkinaoikeuteen.

77 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen
päätteeksi
kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
antoi
valitusosoituksen, joka lisättiin pöytäkirjan liitteeksi, ja päätti kokouksen
klo 17.40
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

