SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU
Laatimispäivämäärä
26.8.2021

6/21

Aika

to 2.9.2021 kello 16.30 (tarjoilu klo 16.00 alkaen)

Paikka

Saarijärven seurakuntatalo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

78 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
79 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
80 § Työjärjestyksen hyväksyminen
81 § Pylkönmäen soiden myynti / Mäkelän tila 729-413-27-8
82 § Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunnan
jäsenten nimeäminen kaudelle 2022-2023
83 § Tiedoksi saatettavat asiat
84 § Kiireelliset asiat
85 § 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 6/21
2.9.2021

Aika

torstaina 2.9.2021 klo 16.30 – 18.30

Paikka
Läsnä olleet
jäsenet
ja varajäsenet

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

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, paikalla klo 18.10 saakka
olleet
§ 83 käsittelyn aikana
ja läsnäolon
☒
Pekka
Viljakainen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
peruste
☒ Emilia Jalomäki, talousjohtaja, kirkkoneuvoston sihteeri
Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja:

Jarmo Autonen
Sihteeri:

Emilia Jalomäki
Käsitellyt asiat

78 - 85 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Saarijärvellä 2.9.2021
Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja
nähtävänä

Inkeri Puhakka
Sari Honkonen
Saarijärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 3.9. – 4.10.2021

Emilia Jalomäki, talousjohtaja

Kirkkoneuvosto

2.9.2021

Kirkkoherra piti alkuhartauden ja laulettiin yhdessä virsi 979.
78 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että Tuula Karhila ja hänen varajäsenensä ovat ilmoittaneet
poissaolosta, samoin Eija Pohjonen, jonka varajäsen Jyrki Rahkonen on
paikalla.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

79 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTELASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet VesaPirjo Leppämäki, Jukka Ruusuvirta ja Tuula Karhila (§ 71).
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Sari Honkonen ja Inkeri Puhakka, jotka
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

80 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

2.9.2021
81 §
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
jatkuu § 81
Kn 17.6.2021 § 75

2.9.2021

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:

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

Kn 2.9.2020 § 81

Keski-Suomen MHYn kiinteistönvälittäjä Juha Sydänmaa on laatinut
LIITTEENÄ 1 olevan kauppakirjan, jonka ostaja Erikoissijoitusrahasto
UB Metsän edustajat ovat hyväksyneet. Kauppakirja vaatii vielä
Saarijärven kirkkoneuvoston hyväksynnän.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Saarijärven kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

Kirkkoneuvosto

2.9.2021
82 §
LAPUAN
HIIPPAKUNNAN
ALUEKESKUSREKISTERIN
YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN KAUDELLE
2022-2023
Lapuan
hiippakunnan
aluekeskusrekisterin
yhteisjohtokunnan
toimikauden vaihtuessa yhteisjohtokunnan tehtävänä on sopimuksen ja
johtosäännön perusteella vahvistaa seuraavan toimikauden 2022-2023
johtokuntapaikat. Uuden sopimuksen mukaisesti 1.1.2022 alkaen
sopijaseurakuntia on 38 kappaletta. Sopimuksen allekirjoittamisen
jälkeen on kuitenkin päätetty seurakuntaliitoksista, jotka vähentävät
sopijaseurakuntien lukumäärää siten, että Karstulan ja Kyyjärven
seurakuntien liittyessä Saarijärven seurakuntaan, ja Multian seurakunnan
liittyessä Keuruun seurakuntaan, jää sopijaosapuolten lukumääräksi 35
(Konneveden seurakunnan liittyminen Laukaan seurakuntaan ei vaikuta
sopijaosapuolten lukumäärään, vaikkakin seurakuntaliitos aiheuttaa työtä
myös aluekeskusrekisterissä). Yhteisjohtokunnan jäsenten lukumäärä on
siten kaudella 2022-2023 edelleen 12 jäsentä.
Yhteisjohtokuntaan kaudelle 2022-2023 tulisi mainitun muokatun
vuorojärjestelmän perusteella jäsenet seuraavista seurakunnista:
Etelä-Pohjanmaan rovastikunta:
Alavuden seurakunta ja Lapuan tuomiokirkkoseurakunta
Isonkyrön rovastikunta:
Isonkyrön seurakunta ja Vaasan suomalainen seurakunta
Jyväskylän rovastikunta:
Jyväskylän seurakunta (pj) ja Laukaan seurakunta
Järvi-Pohjanmaan rovastikunta:
Evijärven seurakunta ja Kauhavan seurakunta
Kauhajoen rovastikunta:
Karijoen seurakunta ja Teuvan seurakunta
Pohjoisen Keski-Suomen rovastikunta:
Pihtiputaan seurakunta ja Saarijärven seurakunta
LIITE 2 Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunnan
kokouspöytäkirja 5.8.2021
Kirkkoherran päätösehdotus: Saarijärven kirkkoneuvosto tekee
kirkkovaltuustolle esityksen Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin
yhteisjohtokuntaan toimikaudeksi 2022-2023 Saarijärven seurakunnan
varsinaiseksi jäseneksi valittavasta henkilöstä ja hänen varajäsenestään.
Kirkkoneuvoston päätös: Saarijärven kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle
Lapuan
hiippakunnan
aluekeskusrekisterin
yhteisjohtokuntaan toimikaudeksi 2022-2023 Saarijärven seurakunnan
varsinaiseksi jäseneksi Jarmo Autosta ja hänen varajäsenekseen Sari
Tarvaista.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

Kirkkoneuvosto

2.9.2021
83 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
LIITE 3
LIITE 4
LIITE 5
LIITE 6
LIITE 7
LIITE 8
LIITE 9
LIITE 10
LIITE 11
LIITE 12
LIITE 13
LIITE 14
LIITE 15
LIITE 16

Kiinteistötyöryhmän 6/2021 25.8.2021 kokouksen muistio
(toimitetaan kokoukseen);
Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportti ajalta 16.6. –
23.8.2021
Kiinteistötyöryhmän 5/2021 6.6.2021 kokouksen muistio;
Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportti ajalta 19.5.14.6.2021
Kirkkohallituksen virastokollegion 10.6.2021 kokouksen
pöytäkirjanote § 365
Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunnan
kokouspöytäkirja 23.6.2021
Saarijärven seurakunnan vaalilautakunnan pöytäkirjan
kopio 16.6.2021 pidetystä kokouksesta
Saarijärven seurakunnan vaalilautakunnan ilmoitus vaalin
tuloksesta kirkkovaltuustolle
Kirkon työmarkkinalaitoksen päätös
DKIR/506/00.01.00/2021
Kirkon työmarkkinalaitoksen päätös
DKIR/506/00.01.00/2021
Tiedote Hillonevan alueen tuulivoiman lisärakentamisen
kartoittamisesta
Talousjohtajan tiedonanto Pylkönmäen hautausmaan
hallinta-ajoista
Talousjohtajan päätös 12/2021 (ei-julkinen, sisältää
henkilökohtaista tietoa, nähtävillä kokouksessa)
Talousjohtajan päätös 13/2021 (nähtävillä kokouksessa)

Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa ylläolevat asiat tietoonsa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi saaneensa ylläolevat asiat tietoonsa.
Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
Timo Jokinen poistui LIITE 14 käsittelyn aikana klo 18.10.

84 §
KIIREELLISET ASIAT
Ei kiireellisiä asioita.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

2.9.2021
85 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen
päätteeksi
kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
antoi
valitusosoituksen, joka lisättiin pöytäkirjan liitteeksi, ja päätti kokouksen
18.30.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

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

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirjan tarkastajat:

2.9.2021

