SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 10/19

KOKOUSTIEDOT
Aika

torstaina 28.11.2019 kello 16.30 (kahvit klo 16.00 alkaen)
Saarijärven seurakuntatalo

Paikka
KÄSITELTÄVÄT ASIAT

140 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
141 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
142 § Työjärjestyksen hyväksyminen
143 § Aurinkosähkötoimittajan valinta
144 § Hautamaksujen vahvistaminen vuodelle 2020
145 § Haudanhoitomaksujen vahvistaminen 1.1.2020 alkaen
146 § Tilojen käyttömaksut 1.1.2020 alkaen
147 § Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen
148 § Myyntisaamisten kirjaaminen luottotappioiksi
149 § Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuskertomus
150 § Talousarvioehdotus 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2022
151 § Keskitettyä kiinteistövastuuta koskeva sopimus vuodelle 2020
152 § XXX
153 § Kivijärven kirkon ulkomaalauksen poistoaika
154 § Pikkutilojen myynti
155 § Ostotarjoukset määräalasta/ Tarvaala 729-408-3-106 / kohdenro 4 (8 ha)
156 § Ostotarjoukset saaresta /Tarvaala 729-408-3-106 / kohde 5a Myllysaari
(0,7 ha)
157 § Ostotarjoukset määräalasta / Tarvaala 729-408-3-106 / kohde 5d (0,6 ha)
158 § Ostotarjoukset määräalasta / Mäkelä 729-413-1-778 / kohde 7 (1,8 ha)
159 § Ostotarjoukset saarista / Ojala 2166-403-1-778 / kohteet 8a ja 8 b,
Lehtosaari ja Murtosaari (0,5 ha ja 0,7 ha
160 § Ostotarjoukset Mäkelän tilalla (729-413-27-8) sijaitsevista turvesoista /
kohteet 9a, 9b ja 9c
161 § Mellikka-työryhmän loppuraportti
162 § Avustushakemus Kirkkohallitukselle
163 § Rippikoulusuunnitelma 2020
164 § Kirkkokolehdit tammikuu-toukokuu 2020
165 § Lähetystyön nimikkosopimusten päivittäminen
166 § Ehtoollisen vietto kappeliseurakuntien seurakuntataloissa
167 § Kirkolliskouksen maallikkoedustajien vaali
168 § Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali
169 § Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin perustamiseen liittyvän
sopimuksen ja tarkennusten hyväksyminen ja lausunto yhteisjohtokunnan
johtosäännön muutoksista
170 § Tiedoksi saatettavat asiat
171 § Kiireelliset asiat

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

Jarmo Autonen

Emilia Jalomäki

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
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PÖYTÄKIRJA 10/19

Aika

28.11.2019 klo 16.40 – 20.30

Paikka
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Saarijärven seurakuntatalo

Muut osallistujat

Timo Jokinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Emilia Jalomäki, talousjohtaja, sihteeri

Pirjo Leppämäki, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Laaksonen (saapui paikalle klo 17.26 kesken § 147 käsittelyn)
Sari Honkonen (saapui paikalle klo 17.18 § 147 käsittelyn alkaessa)
Inkeri Puhakka
Reijo Kantonen
Tuula Karhila (Pekka Viljakaisen varajäsen)
Eija Pohjonen
Jarmo Autonen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja:

Jarmo Autonen
140 – 151 §, 153 - 171 §

Pirjo Leppämäki
152 §

Sihteeri:

Emilia Jalomäki
KÄSITELLYT ASIAT 140 - 171 §
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Aika ja paikka

Saarijärvi

Allekirjoitukset
Inkeri Puhakka
PÖYTÄKIRJA
NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

Kirkkoherranvirastossa

Eija Pohjonen

Kirkkoneuvosto

7.11.2019

Kokouksen aluksi kirkkoherra piti alkuhartauden.
140 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todetaan, että seuraavat henkilöt eivät ole läsnä:
- Vesa-Matti Laaksonen (ilmoittanut saapuvansa noin klo 17.30);
- Sari Honkonen (ilmoittanut saapuvansa noin klo 17.30);
- Pekka Viljakainen (paikalla henkilökohtainen varajäsen Tuula
Karhila);
- Jukka Ruusuvirta;
- Outi Hertteli (kirkkovaltuuston vpj ja Jukka Ruusuvirran varajäsen)

141 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet
Vesa-Matti Laaksonen ja Reijo Kantonen.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina, Inkeri Puhakka ja Eija Pohjonen.

142 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muuten ja lisättiin § 171 EU:n
tietosuojavastaavan nimeäminen sekä todettiin, että kirkkoneuvoston
vpj. Pirjo Leppämäki toimii puheenjohtajana käsiteltäessä § 152.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

28.11.2019
143 §
AURINKOSÄHKÖPANEELITOIMITTAJAN VALINTA
Seurakunta on pyytänyt aurinkosähkövoimalasta tarjouksia 17.10.2019
päivätyllä tarjouspyynnöllä. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoukset
aurinkosähkövoimalan asennuksesta seuraaviin kohteisiin:
Saarijärven kirkon huoltorakennus
Kolkanlahden kappeli/huoltorakennus
Kannonkosken kirkko/huoltorakennus
Sähkön kulutus (kWh) kohteissa on vuosina 2016-2018 ollut seuraava:

Saarijärven kirkko
Kolkanlahden kappeli
Kannonkosken kirkko

2016
203887
39646
31699

2017
190454
48515
38109

2018
205737
32197
29916

Tarjouspyyntö lähetettiin kuudelle yritykselle, joista viisi lähetti
tarjouksen määräpäivään 31.10.2019 klo 14 mennessä.
Kiinteistötyöryhmä avasi tarjoukset ja allekirjoitti tarjousten
avauspöytäkirjan 1.11.2019 klo 13.45.
LIITE 1 Tarjouspyyntö
LIITE 2 Tarjousten avauspöytäkirja
LIITE 3 Tarjousten vertailutaulukko
Tarjoukset nähtävillä kokouksessa
Kiinteistötyöryhmä kokoontuu 26.11. valmistelemaan päätösehdotusta
kirkkoneuvostolle. Talousjohtajan päätösehdotus tuodaan kokoukseen.
--------Kn 28.11.2019

Kiinteistötyöryhmä käsitteli aurinkosähköpaneeleita edellisessä
kokouksessaan ja päätti tämän jälkeen tarkentaa tarjouspyyntöä ja
lähetti kaikille tarjouksen lähettäneille uuden tarjouspyynnön pelkästään
tarvikkeiden ja suunnitelun osalta. (Tarjouspyynnön teksti
LIITTEESSÄ 42). Tarjoukset pyydettiin toimittamaan sähköpostitse
viimeistään perjantaina 22.11. klo 14 mennessä.
Tarjouksia saatiin pe 22.11. mennessä 4 kpl. Kiinteistötyöryhmä käsitteli
ne kokouksessaan 26.11.2019.
Kiinteistötyöryhmä päätti esittää kirkkoneuvostolle vaihtoehtoa, jossa
seurakunta ostaa Lem-Kem Oy:Ltä tarvikkeet ja suunnittelun
aurinkosähköratkaisun toteuttamiseen Kannonkosken kirkkoon,
Kolkanlahden kappeliin ja Saarijärven kirkon huoltorakennukseen
hintaan 17.315 euroa (alv 0 %). Tarjous hyväksyttäisiin ehdollisena
(vaaditaan Museoviraston lupa ja Kirkkohallituksen tai Business
Finlandin avustus). Työ ja valvonta tehtäisiin seurakunnan omana työnä
ja myös näille haettaisiin avustusta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
jatkuu 143 §
Kn 28.11.2019 143 §

28.11.2019

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. päättää ostaa Lem-Kem Oy:ltä tarvikkeet ja suunnitelun
aurinkosähköjärjestelmän toteuttamiseen Kannonkosken kirkkoon,
Kolkanlahden kappeliin ja Saarijärven kirkon huoltorakennukseen
yhtiön jättämän tarjouksen mukaan hintaan 17.315 euroa (alv 0 %),
a. siten ehdollisena, että Museovirasto myöntää seurakunnalla
luvan asentaa aurinkosähköjärestelmän Kannonkosken kirkon
ja Kolkanlahden kappelin katoille ja
b. joko Kirkkohallitus tai Business Finland myöntää hankkeelle
avustuksen vuoden 2020 aikana;
2. varaa aurinkosähköjärjestelmän kustannuksiin yhteensä 33.000 euroa
vuoden 2020 talousarvion investointiosaan; ja
3. esittää sitä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Reijo poistui paikalta keskustelun ja päätöksen teon ajaksi esteellisyyden
vuoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

28.11.2019
144 §
HAUTAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020
Hautaustoimilain mukaan jokaisella on oikeus tulla haudatuksi
kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan ylläpitämälle
hautausmaalle. Kirkkolain mukaan oikeus hautaan luovutetaan
kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa vapaa
hautasija esimerkiksi vainajan puolisolle. Määrä on yleensä rajoitettu
kahteen päällekkäiseen hautasijaan tai kahteen rinnakkaiseen
hautapaikkaan.
Seurakunnat perivät hautausmaiden perustamisen ja ylläpidon
aiheuttamien kustannusten katteeksi hautapaikkamaksuja. Myydessään
hautapaikan seurakunta sitoutuu huolehtimaan 50 vuodeksi mm.
hautausmaan nurmikonhoidon, talvikunnossapidon, jätehuollon ja
valaistuksen aiheuttamia kustannuksia. Monissa seurakunnissa
luovutetaan hautapaikkoja vain 25 vuodeksi.
Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen ei lain mukaan saa olla
hautapaikkamaksun suuruutta määrittävä tekijä. Maksujen tulee olla
samat kaikille kirkon jäsenyydestä riippumatta. Sen sijaan
ulkopaikkakuntalaiselta voidaan periä kotikuntalaista korkeammat
maksut. Kappelien ja kirkkojen käytöstä voidaan periä vuokraa kirkkoon
kuulumattomilta, vaikka seurakunnan jäseneltä ei perittäisi.
Liitteenä on ehdotus Saarijärven seurakunnan hautamaksuiksi vuodelle
2020. Korotukset on merkitty punaisella.
LIITTEENÄ 4 hautamaksuehdotus vuodelle 2020
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden
2020 hautamaksut liitteen mukaan.

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

28.11.2019
145 §
HAUDANHOITOMAKSUJEN VAHVISTAMINEN 1.1.2020
ALKAEN
Haudanhoitomaksuihin ei esitetä korotuksia vuodelle 2020.
Edellisvuoden tapaan esitetään, että hoitokaudelle ei tehtäisi enää uusia
hoitosopimuksia juhannuksen jälkeen. Hoitokausi alkaa kesäkuun alussa
ja jatkuu syyskuun puoliväliin. Kauden työt ja työvoima suunnitellaan jo
kevätkauden aikana, samoin kukkatilaukset tehdään jo kevättalvella.
LIITTEENÄ 5 on ehdotus haudanhoitomaksuiksi vuodelle 2020.
Hinnastossa viiden vuoden hoitohinnat on laskettu kertomalla
vuosihoitohinta kertoimella 5,16.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. vahvistaa haudanhoitomaksut vuodelle 2020 liitteen mukaan; ja
2. päättää, että kesähoitokaudelle 2020 ei tehdä enää juhannuksen
jälkeen uusia hoitosopimuksia.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

28.11.2019
146 §
TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN
1.1.2018 alkaen seurakuntatalojen tiloista perittäviä maksuja,
pöytäliinojen pesumaksua, tarjoilumaksua ja siivousmaksua korotettiin.
Lisäksi Mellikan käyttömaksut eriteltiin rakennuksittain, mikä
mahdollistaa Mellikan osavuokrauksen ja helpottaa leirikeskuksen
markkinointia. Vuodelle 2019 maksuja ei korotettu.
Vuodelle 2020 tilojen hinnoittelua on yksinkertaistettu, hinnastosta on
poistettu tilat, jotka eivät ole enää vuokrauskäytössä ja siihen on lisätty
Mansikkaniemen pappila. Siivouksen ja liinoituksen hinnoittelua on
muutettu enemmän käyttöön perustuvaksi. Hinnastossa on korostettu
emännän työajan olevan ensisijaisesti varattu seurakunnan tomaan
toimintaan.
Auton lämmitystolpan käyttömaksua ei edelleenkään perittäisi
työntekijöilta.
LIITTEENÄ 6 on ehdotus tilojen käyttömaksuiksi 1.1.2020 alkaen
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. vahvistaa tilojen käyttömaksut liitteen mukaan 1.1.2020 alkaen;
2. päättää, että avainten kadottamisesta peritään 100 euron maksu
tilojen vuokraajilta, vuokra-asuntojen asukkailta ja työntekijöiltä;
3. avainten kadottamisesta perittävää maksua koskeva päätös astuu
voimaan siitä päivästä, jona tämä pöytäkirja saa lainvoiman.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

28.11.2019
147 §
VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTTAMINEN
Lisätalousarvio II 2019 sisältää menon lisäyksiä 37.760 euroa euroa ja
menojen vähennyksiä -30.800 euroa. Tulon lisäyksiä on 238.450 euroa
ja tulon vähennyksiä -94.200 euroa. Lisätalousarvion kokonaisvaikutus
budjettiin: tulojen lisäystä on 137.290 euroa.
LIITTEENÄ 7 on lisätalousarvio vuodelle 2019
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy vuoden 2019 talousarvion muuttamisen liitteen mukaan;
2. esittää kirkkovaltuustolle Kivijärven kirkon ja tapulin maalausurakan
11.461,51 euron ylityksen hyväksymistä; ja
3. esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi vuoden 2019 talousarvion
muuttamisen liitteen mukaan.
Sari Honkonen saapui klo 17.18 tämän pykälän käsittelyn alkaessa
Vesa-Matti Laaksonen saapui klo 17.26 kesken tämän pykälän
käsittelyn.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).

148 §
MYYNTISAAMISTEN KIRJAAMINEN LUOTTOTAPPIOIKSI
Seurakunnalla on nyt 16 erääntynyttä myyntilaskua vuosilta 2018 2019. Kipa on lähettänyt saatavista kaksi muistutuslaskua. Joihinkin
erääntyneihin saataviin on tehty asiakkaan kanssa maksusuunnitelma ja
saatu osasuorituksia. Luottotappioiksi kirjaamisen jälkeen on silti
mahdollista, että asiakkaat maksavat näitä osasuorituksia. Ne kirjataan
silloin suoraan tuloksi kirjanpidossa.
Saatavien yhteissumma on 974,34 euroa. Luettelo myyntisaamisista
ilman henkilötietoja on LIITTEENÄ 8
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että myyntisaamiset, yht. 974,34 euroa,
kirjataan luottotappioiksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

28.11.2019
149 §
RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN
TARKASTUSKERTOMUS
Markku Hakanen ja Pekka Viljakainen suorittivat 23.10.2019
toimistosihteeri Sirpa Liimataisen esittämien papereiden perusteella
rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuksen. Tarkastuskertomus on
LIITTEENÄ 9.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto tutustuu tarkastuskertomukseen ja merkitsee sen
tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.11.2019
7.11.2019
150 §
TALOUSARVIOEHDOTUS 2020 SEKÄ TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022

Kn 7.11.2019 § 135

Kirkkoneuvosto antoi 28.3.2018 budjettikehykset talousarviovuodelle
2020. Kirkkoneuvoston päätöksen kunkin kustannuspaikan budjetista
tulee leikata vähintään 5 prosenttia mutta jokainen työala voi myös
päättää säästöjen kohdistamisesta työalan sisällä kustannuspaikkojen
välillä eri lailla, kunhan työalan kaikkien kustannuspaikkojen
yhteenlaskettu säästö on edelleen 5 prosenttia.
Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti max. 50.000 euron
kokeilumäärärahasta eri työmuodoille. Nuorisotyönohjaaja Marko
Savolainen on toimittanut kirkkoneuvostolle LIITTEEN 4 mukaisen
hakemuksen nuoriso- ja rippikoulutyön tarvikkeisiin. Näitä kuluja ei ole
vielä merkitty vuoden 2020 talousarvioon. Marko Savolainen on
kutsuttu kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään ehdotustaan.
Talousarvion valmistelua varten työaloilta pyydettiin
talousarvioehdotukset ja ehdotukset työalan tavoitteiksi ja
painopistealueiksi vuodelle 2020. Henkilöstömenoja lukuun ottamatta
talousarvioehdotuksen on koonnut työalan vastaava viranhaltija, jolla on
myös työalansa budjettivastuu. Koko seurakunnan alueella toimivien
työalojen koordinaattorit (vastaava kanttori, vastaava diakoni,
rippikoulu- ja kasvatustyön kappalainen sekä lähetyssihteeri) ovat
koonneet oman työalansa talousarvioehdotuksen ja vastaavat myös
työalansa budjetista. Kappeliseurakuntia koskevat ehdotukset on
pyydetty kappeliseurakuntien papeilta, jotka myös vastaavat
budjetistaan.
LIITTEENÄ 5 on ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 20212022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle
pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet vastaavat talousarvion
toteutumisesta kirkkoneuvostolle tulosyksikkö- (ent. kustannuspaikka)
tasolla. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti. Netto
tarkoittaa toimintajäämää. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia em.
tavalla ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Talousarvion sisäiset erät
eivät ole sitovia.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. pyytää talousarvioehdotuksesta 2020 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2021-2022 kappelineuvostojen lausunnot;
2. päättää kokeilumäärärahojen myöntämisestä ja niiden aiheuttamista
muutoksista talousarvioon; ja
3. hyväksyy talousarvioehdotuksen 2020 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2021-2022 liitteen mukaan ja esittää sen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 150
Kn 7.11.2019 § 135

28.11.2019
7.11.2019

kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ehdolla, että asiakirjaan ei pyydetyissä
lausunnoissa esitetä muutoksia
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto
1. pyytää talousarvioehdotuksesta 2020 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2021-2022 kappelineuvostojen lausunnot;
2. päättää myöntää kokeilumäärärahaa nuoriso- ja rippikoulutyön
tarvikkeisiin esityksen mukaisesti 1.000,00 euroa; ja
3. hyväksyy talousarvioehdotuksen 2020 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2021-2022 liitteen mukaan ja esittää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ehdolla, että asiakirjaan ei
pyydetyissä lausunnoissa esitetä muutoksia
Marko Savolainen paikalla 18.10 – 18.27 esittelemässä hanke-esitystä.
--------------

Kn 28.11.2019 § 150

LIITTEENÄ 10 on vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022
toiminta- ja taloussuunnitelma.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. tutustuu kappelineuvostojen lausuntoihin; ja
2. pitää voimassa 7.11.2019 § 135 tekemänsä päätöksen kohdan 2,
mikäli kappelineuvostojen lausunnoissa ei esitetä muutoksia
taloussuunnitelmaan.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto
1. tutustui kappelineuvostojen lausuntoihin;
2. pitää voimassa 7.11.2019 § 135 tekemänsä muutoksen lisäten siihen
28.11.2019 § 143 tekemänsä investointipäätöksen 33.000 euroa;
3. hyväksyy talousarvioehdotuksen 2020 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2021-2022 liitteen mukaan ja esittää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

28.11.2019
151 §
KESKITETTYÄ KIINTEISTÖVASTUUTA KOSKEVA SOPIMUS
VUODELLE 2020
Seurakunnalla on ollut keskitettyä kiinteistövastuuta koskeva sopimus
Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:n kanssa. Seurakunnan neljässä
toimipaikassa on iäkkäitä kiinteistöjä, joiden hallinnointi edellyttää
erityisammattitaitoa. Keijo Sironen on tehnyt yhteistyötä seurakunnan
työntekijöiden ja ostopalveluyrittäjien kanssa eri toimipisteissä
saavuttaen luottamusta. Tavoitteena on saada säästöjä kiinteistökuluissa
ja seurata ja dokumentoida kiinteistöjen kuntoa. Myös riskien arviointi ja
minimointi ovat tärkeitä tavoitteita.
Palvelun tuntihinta edellisinä vuosina:
2015: 41,05 euroa (alv 0 %)
2016: 41,05 euroa (alv 0 %)
2017: 42,05 euroa (alv 0 %)
2018: 42,80 euroa (alv 0 %)
2019: 43,65 euroa (alv 0 %)
Matkakorvaus on ollut KirVESTES:n mukainen (alv 0 %).
Rakennuspalvelu Keijo Siroselta on pyydetty keskitettyä
kiinteistövastuuta koskeva tarjous myös talousarviovuodelle 2020.
Kiinteistötyöryhmä käsittelee tarjousta kokouksessaan 28.11.2019 ja
toimittaa suosituksensa kirkkoneuvoston kokoukseen.
LIITE 11 Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:n tarjous (jaetaan
kokouksessa)
Talousjohtajan päätösehdotus tuodaan kokoukseen.
-------

Kn 28.11.2019

Kiinteistötyöryhmä käsitteli tarjousta kokouksessaan 26.11.2019 ja
päätti suositella tarjouksen hyväksymistä.
LIITE 11 Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:n tarjous 21.11.2019
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:n
keskitettyä kiinteistövastuuta vuonna 2020 koskevan tarjouksen
tuntihinnalla 44,30 euroa (alv 0 % ).
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
152 §

28.11.2019
XXX
Ei verkossa julkaistava, osin luottamuksellinen ja salainen.

153 §
KIVIJÄRVEN KIRKON ULKOMAALAUKSEN POISTOAIKA
Kirkkoneuvosto teki päätöksen investoinnin toteuttamisesta 31.1.2019 §
§28 valitessaan urakan toteuttajan. Kivijärven kirkon ja tapulin
ulkomaalaus saatiin päätökseen 25.9.2019. Investointi sisälsi Kivijärven
kirkon tapulin osalta seuraavat osa-alueet:
puupinnan maalinpoisto 520 m²
puupinnan korjausmaalaus 520 m ²
puupinnan homeenestokäsittely 520 m²
katon huoltomaalaus 120 m²
Kivijärven tapulin osalta investoinnin toteuttamisesta aiheutuneet
kustannukset olivat yhteensä 174.261,89 euroa (sis. 24 % alv).
Urakoitsijana toimi Maalausliike K. Salo Oy.
Investoinnille tulee vielä päättää poistosuunnitelma.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tapulin ulkomaalauksen
poistoajaksi 70 vuotta (tasapoisto) ja tämä kirjataan seurakunnan
poistosuunnitelmaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.11.2019
6.6.2019
154 §
PIKKUTILOJEN MYYNTI

Kn 6.6.2019 § 92

Metsänhoitoyhdistys on talousjohtajan pyynnöstä koonnut listauksen
myyntiin soveltuvista pikkutiloista, jotka ovat pääsääntöisesti melko
hoitamattomia eli ovat niin huonolla maapohjalla tai eristyksissä muista
hakkuista, että ovat jääneet harvennusten ulkopuolelle. Tiloja on
yhteensä 13 kpl.
LIITE 7 listaus myyntiin soveltuvista pikkutiloista karttaliitteineen
LIITE 7A Metsänhoitoyhdistyksen arvio Lehtosaaresta ja Murtosaaresta
Metsätuloja ei useimmilta myyntilistauksessa lueteltavista pikkutiloista
ole saatavissa, neljä niistä on saarta tai saaren osaa ja moni tiloista on
kaukana seurakunnan muilta tiloilta. Myös seurakunnan taloustilanne
myös hyötyisi tilojen myynnistä. Osa saaduista myyntituloista voitaisiin
suoraan kohdentaa seurakunnan metsien lannoitukseen. Silloin
myyntipäätöksellä karsittaisiin rönsyjä, mutta vahvistettaisiin
seurakunnan metsätalouden runkoa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. Kirkkoneuvosto päättää laittaa myyntiin liitteen 7 mukaiset kohteet
elokuussa 2019:
Saarijärvellä:
1. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181 (1), pinta-ala 2,9 ha;
2. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181 (2), pinta-ala 0,6 ha;
3. Lahja-Kivimäki 729-406-2-245:
a. Pohjoinen kappale, pinta-ala 1,4 ha;
b. Eteläinen kappale, pinta-ala 1,1 ha;
4. Tarvaala 729-408-3-106, pinta-ala 0,8ha;
5. Tarvaala 3:106 ja 3:103:
a. Myllysaari, pinta-ala 0,7 ha;
b. valtaosa Kallinsaaresta, pinta-ala 0,5 ha;
c. Virtasaaressa pieni pala peltoa, pinta-ala 0,3ha;
d. Voimalaitoksen alapuolella talousmetsää, pintaala 1,6ha;
e. Ryöppäläntien (pohjoisin) varressa pikkupala,
pinta-ala 0,6 ha;
Pylkönmäellä:
6. Mäkelä 729-413-27-8, pinta-ala 1,8 ha;
Kannonkoskella:
7. Ojala 216-403-1-778:
a. Lehtosaari, pinta-ala 0,5 ha;
b. Murtosaari, pinta-ala 0,7 ha.
2. Talousjohtaja valmistelee yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa
myynti-ilmoitukset.
3. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.11.2019
6.6.2019
----------

jatkuu § 154
Kn 28.11.2019 § 154

Saarijärven seurakunta sai julkaisi some-kanavissa, nettisivuillaan,
alueen lehdissä ja lisäksi Oikotie –nettipalvelussa myynti-ilmoituksen
määräaloista, saarista ja turvesoista. Seurakunnan nettisivuilla oli
myynti-ilmoituksen lisäksi saatavilla kaavakartat, kaavaselite, MHY:n
arvio ja rakennusoikeustieto kohteittain.
Määräaikaan mennessä seurakunta sai yhteensä 14 tarjousta. Seuraavista
kohteista (huom. kohdenumeroluettelo myyntiliitteen mukainen, ei
neuvoston 6.6.2019 tekemän päätöksen mukainen) ei tehty yhtään
tarjousta:
1. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181, pinta-ala 2,9 ha;
2. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181, pinta-ala 0,6 ha;
3. Lahja-Kivimäki 729-406-2-245:
a. Pohjoinen kappale, pinta-ala 1,4 ha;
b. Eteläinen kappale, pinta-ala 1,1 ha;
5. Tarvaala 3:106 ja 3:103:
b. valtaosa Kallinsaaresta, pinta-ala 0,5 ha;
c. Virtasaaressa pieni pala peltoa, pinta-ala 0,3 ha;
6. Heinäjoen Myllytontti 729-408-3-103, pinta-ala 1,6 ha);
LIITE 14 Myynti-ilmoitusliite seurakunnan nettisivuilta
LIITE 15 Tarjousten avaamispöytäkirja 25.10.2019
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.11.2019
6.6.2019
155 §
OSTOTARJOUKSET MÄÄRÄALASTA / Tarvaala 729-408-3-106 /
kohde 4 (0,8 ha)

Kn 6.6.2019 § 92

Metsänhoitoyhdistys on talousjohtajan pyynnöstä koonnut listauksen
myyntiin soveltuvista pikkutiloista, jotka ovat pääsääntöisesti melko
hoitamattomia eli ovat niin huonolla maapohjalla tai eristyksissä muista
hakkuista, että ovat jääneet harvennusten ulkopuolelle. Tiloja on
yhteensä 13 kpl.
LIITE 7 listaus myyntiin soveltuvista pikkutiloista karttaliitteineen
LIITE 7A Metsänhoitoyhdistyksen arvio Lehtosaaresta ja Murtosaaresta
Metsätuloja ei useimmilta myyntilistauksessa lueteltavista pikkutiloista
ole saatavissa, neljä niistä on saarta tai saaren osaa ja moni tiloista on
kaukana seurakunnan muilta tiloilta. Myös seurakunnan taloustilanne
myös hyötyisi tilojen myynnistä. Osa saaduista myyntituloista voitaisiin
suoraan kohdentaa seurakunnan metsien lannoitukseen. Silloin
myyntipäätöksellä karsittaisiin rönsyjä, mutta vahvistettaisiin
seurakunnan metsätalouden runkoa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. Kirkkoneuvosto päättää laittaa myyntiin liitteen 7 mukaiset kohteet
elokuussa 2019:
Saarijärvellä:
1. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181 (1), pinta-ala 2,9 ha;
2. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181 (2), pinta-ala 0,6 ha;
3. Lahja-Kivimäki 729-406-2-245:
a. Pohjoinen kappale, pinta-ala 1,4 ha;
b. Eteläinen kappale, pinta-ala 1,1 ha;
4. Tarvaala 729-408-3-106, pinta-ala 0,8ha;
5. Tarvaala 3:106 ja 3:103:
a. Myllysaari, pinta-ala 0,7 ha;
b. valtaosa Kallinsaaresta, pinta-ala 0,5 ha;
c. Virtasaaressa pieni pala peltoa, pinta-ala 0,3ha;
d. Voimalaitoksen alapuolella talousmetsää, pintaala 1,6ha;
e. Ryöppäläntien (pohjoisin) varressa pikkupala,
pinta-ala 0,6 ha;
Pylkönmäellä:
6. Mäkelä 729-413-27-8, pinta-ala 1,8 ha;
Kannonkoskella:
7. Ojala 216-403-1-778:
a. Lehtosaari, pinta-ala 0,5 ha;
b. Murtosaari, pinta-ala 0,7 ha.
2. Talousjohtaja valmistelee yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa
myynti-ilmoitukset.
3. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 155
Kn 6.6.2019 § 92

28.11.2019
6.6.2019

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).
-------------

Kn 28.11.2019 § 155

Saarijärven seurakunta sai julkaisi some-kanavissa, nettisivuillaan,
alueen lehdissä ja lisäksi Oikotie –nettipalvelussa myynti-ilmoituksen
määräaloista, saarista ja turvesoista. Seurakunnan nettisivuilla oli
myynti-ilmoituksen lisäksi saatavilla kaavakartat, kaavaselite, MHY:n
arvio ja rakennusoikeustieto kohteittain.
LIITE 14 Myynti-ilmoitusliite seurakunnan nettisivuilta
LIITE 15 Tarjousten avaamispöytäkirja 25.10.2019
Määräaikaan mennessä seurakunta sai yhteensä 14 tarjousta, joista
kolme tarjousta oli kohteesta nro 4. (Tarvaala 729-408-3-106, pinta-ala
0,8ha). Kohde rajoittuu tiehen ja sen puusto on sekalaista, pääasiassa
lehtipuustoa.
LIITE 16 Kauppakirjaluonnos (tuodaan kokoukseen)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Mikael
Vengasaholle Saarijärven kunnassa olevasta Tarvaala -nimisestä
tilasta (kiinteistötunnus 729-408-3-106) n. 0,8 hehtaarin
suuruisen karttaliitteen mukaisen määräalan, hintaan
kolmetuhattaviisisataaviisi (3.505) euroa;
2. esittää valtuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle myyntipäätöksen vahvistamista;
3. päättää, että ennakkomaksuna kauppahinnasta peritään viisisataa
(500,00) euroa, jota ei palauteta ostajalle siinä tapauksessa, että
kauppa peruuntuisi ostajasta johtuvasta syystä; ja
4. hyväksyy kauppakirjaluonnoksen liitteen 16 mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.11.2019
6.6.2019
156 §
OSTOTARJOUKSET SAARESTA / Tarvaala 729-408-3-106 / kohde
5a Myllysaari (0,7 ha)

Kn 6.6.2019 § 92

Metsänhoitoyhdistys on talousjohtajan pyynnöstä koonnut listauksen
myyntiin soveltuvista pikkutiloista, jotka ovat pääsääntöisesti melko
hoitamattomia eli ovat niin huonolla maapohjalla tai eristyksissä muista
hakkuista, että ovat jääneet harvennusten ulkopuolelle. Tiloja on
yhteensä 13 kpl.
LIITE 7 listaus myyntiin soveltuvista pikkutiloista karttaliitteineen
LIITE 7A Metsänhoitoyhdistyksen arvio Lehtosaaresta ja Murtosaaresta
Metsätuloja ei useimmilta myyntilistauksessa lueteltavista pikkutiloista
ole saatavissa, neljä niistä on saarta tai saaren osaa ja moni tiloista on
kaukana seurakunnan muilta tiloilta. Myös seurakunnan taloustilanne
myös hyötyisi tilojen myynnistä. Osa saaduista myyntituloista voitaisiin
suoraan kohdentaa seurakunnan metsien lannoitukseen. Silloin
myyntipäätöksellä karsittaisiin rönsyjä, mutta vahvistettaisiin
seurakunnan metsätalouden runkoa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. Kirkkoneuvosto päättää laittaa myyntiin liitteen 7 mukaiset kohteet
elokuussa 2019:
Saarijärvellä:
1. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181 (1), pinta-ala 2,9 ha;
2. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181 (2), pinta-ala 0,6 ha;
3. Lahja-Kivimäki 729-406-2-245:
a. Pohjoinen kappale, pinta-ala 1,4 ha;
b. Eteläinen kappale, pinta-ala 1,1 ha;
4. Tarvaala 729-408-3-106, pinta-ala 0,8ha;
5. Tarvaala 3:106 ja 3:103:
a. Myllysaari, pinta-ala 0,7 ha;
b. valtaosa Kallinsaaresta, pinta-ala 0,5 ha;
c. Virtasaaressa pieni pala peltoa, pinta-ala 0,3ha;
d. Voimalaitoksen alapuolella talousmetsää, pintaala 1,6ha;
e. Ryöppäläntien (pohjoisin) varressa pikkupala,
pinta-ala 0,6 ha;
Pylkönmäellä:
6. Mäkelä 729-413-27-8, pinta-ala 1,8 ha;
Kannonkoskella:
7. Ojala 216-403-1-778:
a. Lehtosaari, pinta-ala 0,5 ha;
b. Murtosaari, pinta-ala 0,7 ha.
2. Talousjohtaja valmistelee yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa
myynti-ilmoitukset.
3. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 156
Kn 6.6.2019 § 92

28.11.2019
6.6.2019

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).
-------------

Kn 28.11.2019 § 156

Saarijärven seurakunta sai julkaisi some-kanavissa, nettisivuillaan,
alueen lehdissä ja lisäksi Oikotie –nettipalvelussa myynti-ilmoituksen
määräaloista, saarista ja turvesoista. Seurakunnan nettisivuilla oli
myynti-ilmoituksen lisäksi saatavilla kaavakartat, kaavaselite, MHY:n
arvio ja rakennusoikeustieto kohteittain.
LIITE 14 Myynti-ilmoitusliite seurakunnan nettisivuilta
LIITE 15 Tarjousten avaamispöytäkirja 25.10.2019
Määräaikaan mennessä seurakunta sai yhteensä 14 tarjousta, joista
kolme tarjousta oli kohteesta nro 5a. (Tarvaala 729-408-3-106,
Myllysaari, pinta-ala 0,7 ha). Saari on MY –aluetta eikä sille ole
rakennusoikeutta.
LIITE 17 Kauppakirjaluonnos (tuodaan kokoukseen)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Simo
Görmanille Saarijärven kunnassa olevasta Tarvaala -nimisestä
tilasta (kiinteistötunnus 729-408-3-106) n. 0,7 hehtaarin
suuruisen karttaliitteen mukaisen määräalan (saaren) joka
sijaitsee Kallinjärvessä, hintaan viisituhatta (5.000) euroa;
2. esittää valtuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle myyntipäätöksen vahvistamista;
3. päättää, että ennakkomaksuna kauppahinnasta peritään viisisataa
(500,00) euroa, jota ei palauteta ostajalle siinä tapauksessa, että
kauppa peruuntuisi ostajasta johtuvasta syystä; ja
4. hyväksyy kauppakirjaluonnoksen liitteen 17 mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.11.2019
6.6.2019
157 §
OSTOTARJOUKSET MÄÄRÄALASTA / Tarvaala 729-408-3-106 /
kohde 5d (0,6 ha)

Kn 6.6.2019 § 92

Metsänhoitoyhdistys on talousjohtajan pyynnöstä koonnut listauksen
myyntiin soveltuvista pikkutiloista, jotka ovat pääsääntöisesti melko
hoitamattomia eli ovat niin huonolla maapohjalla tai eristyksissä muista
hakkuista, että ovat jääneet harvennusten ulkopuolelle. Tiloja on
yhteensä 13 kpl.
LIITE 7 listaus myyntiin soveltuvista pikkutiloista karttaliitteineen
LIITE 7A Metsänhoitoyhdistyksen arvio Lehtosaaresta ja Murtosaaresta
Metsätuloja ei useimmilta myyntilistauksessa lueteltavista pikkutiloista
ole saatavissa, neljä niistä on saarta tai saaren osaa ja moni tiloista on
kaukana seurakunnan muilta tiloilta. Myös seurakunnan taloustilanne
myös hyötyisi tilojen myynnistä. Osa saaduista myyntituloista voitaisiin
suoraan kohdentaa seurakunnan metsien lannoitukseen. Silloin
myyntipäätöksellä karsittaisiin rönsyjä, mutta vahvistettaisiin
seurakunnan metsätalouden runkoa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. Kirkkoneuvosto päättää laittaa myyntiin liitteen 7 mukaiset kohteet
elokuussa 2019:
Saarijärvellä:
1. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181 (1), pinta-ala 2,9 ha;
2. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181 (2), pinta-ala 0,6 ha;
3. Lahja-Kivimäki 729-406-2-245:
a. Pohjoinen kappale, pinta-ala 1,4 ha;
b. Eteläinen kappale, pinta-ala 1,1 ha;
4. Tarvaala 729-408-3-106, pinta-ala 0,8ha;
5. Tarvaala 3:106 ja 3:103:
a. Myllysaari, pinta-ala 0,7 ha;
b. valtaosa Kallinsaaresta, pinta-ala 0,5 ha;
c. Virtasaaressa pieni pala peltoa, pinta-ala 0,3ha;
d. Voimalaitoksen alapuolella talousmetsää, pintaala 1,6ha;
e. Ryöppäläntien (pohjoisin) varressa pikkupala,
pinta-ala 0,6 ha;
Pylkönmäellä:
6. Mäkelä 729-413-27-8, pinta-ala 1,8 ha;
Kannonkoskella:
7. Ojala 216-403-1-778:
a. Lehtosaari, pinta-ala 0,5 ha;
b. Murtosaari, pinta-ala 0,7 ha.
2. Talousjohtaja valmistelee yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa
myynti-ilmoitukset.
3. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 157
Kn 6.6.2019 § 92

28.11.2019
6.6.2019

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).
-------------

Kn 28.11.2019 § 157

Saarijärven seurakunta sai julkaisi some-kanavissa, nettisivuillaan,
alueen lehdissä ja lisäksi Oikotie –nettipalvelussa myynti-ilmoituksen
määräaloista, saarista ja turvesoista. Seurakunnan nettisivuilla oli
myynti-ilmoituksen lisäksi saatavilla kaavakartat, kaavaselite, MHY:n
arvio ja rakennusoikeustieto kohteittain.
LIITE 14 Myynti-ilmoitusliite seurakunnan nettisivuilta
LIITE 15 Tarjousten avaamispöytäkirja 25.10.2019
Määräaikaan mennessä seurakunta sai yhteensä 14 tarjousta, joista yksi
tarjous oli kohteesta nro 5d. (Tarvaala 729-408-3-106, pinta-ala 0,6 ha).
Ryöppäläntien (pohjoisin) varressa pikkupala, ei puustotietoja. Kaavassa
maa- ja metsätalouteen (M) varattu palsta.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää olla hyväksymättä tarjousta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.11.2019
6.6.2019
158 §
OSTOTARJOUKSET MÄÄRÄALASTA / Mäkelä 729-413-1-778 /
kohde 7 (1,8 ha)

Kn 6.6.2019 § 92

Metsänhoitoyhdistys on talousjohtajan pyynnöstä koonnut listauksen
myyntiin soveltuvista pikkutiloista, jotka ovat pääsääntöisesti melko
hoitamattomia eli ovat niin huonolla maapohjalla tai eristyksissä muista
hakkuista, että ovat jääneet harvennusten ulkopuolelle. Tiloja on
yhteensä 13 kpl.
LIITE 7 listaus myyntiin soveltuvista pikkutiloista karttaliitteineen
LIITE 7A Metsänhoitoyhdistyksen arvio Lehtosaaresta ja Murtosaaresta
Metsätuloja ei useimmilta myyntilistauksessa lueteltavista pikkutiloista
ole saatavissa, neljä niistä on saarta tai saaren osaa ja moni tiloista on
kaukana seurakunnan muilta tiloilta. Myös seurakunnan taloustilanne
myös hyötyisi tilojen myynnistä. Osa saaduista myyntituloista voitaisiin
suoraan kohdentaa seurakunnan metsien lannoitukseen. Silloin
myyntipäätöksellä karsittaisiin rönsyjä, mutta vahvistettaisiin
seurakunnan metsätalouden runkoa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. Kirkkoneuvosto päättää laittaa myyntiin liitteen 7 mukaiset kohteet
elokuussa 2019:
Saarijärvellä:
1. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181 (1), pinta-ala 2,9 ha;
2. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181 (2), pinta-ala 0,6 ha;
3. Lahja-Kivimäki 729-406-2-245:
a. Pohjoinen kappale, pinta-ala 1,4 ha;
b. Eteläinen kappale, pinta-ala 1,1 ha;
4. Tarvaala 729-408-3-106, pinta-ala 0,8ha;
5. Tarvaala 3:106 ja 3:103:
a. Myllysaari, pinta-ala 0,7 ha;
b. valtaosa Kallinsaaresta, pinta-ala 0,5 ha;
c. Virtasaaressa pieni pala peltoa, pinta-ala 0,3ha;
d. Voimalaitoksen alapuolella talousmetsää, pintaala 1,6ha;
e. Ryöppäläntien (pohjoisin) varressa pikkupala,
pinta-ala 0,6 ha;
Pylkönmäellä:
6. Mäkelä 729-413-27-8, pinta-ala 1,8 ha;
Kannonkoskella:
7. Ojala 216-403-1-778:
a. Lehtosaari, pinta-ala 0,5 ha;
b. Murtosaari, pinta-ala 0,7 ha.
2. Talousjohtaja valmistelee yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa
myynti-ilmoitukset.
3. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 158
Kn 6.6.2019 § 92

28.11.2019
6.6.2019

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).
-------------

Kn 28.11.2019 § 158

Saarijärven seurakunta sai julkaisi some-kanavissa, nettisivuillaan,
alueen lehdissä ja lisäksi Oikotie –nettipalvelussa myynti-ilmoituksen
määräaloista, saarista ja turvesoista. Seurakunnan nettisivuilla oli
myynti-ilmoituksen lisäksi saatavilla kaavakartat, kaavaselite, MHY:n
arvio ja rakennusoikeustieto kohteittain.
LIITE 14 Myynti-ilmoitusliite seurakunnan nettisivuilta
LIITE 15 Tarjousten avaamispöytäkirja 25.10.2019
Määräaikaan mennessä seurakunta sai yhteensä 14 tarjousta, joista yksi
tarjous oli kohteesta nro 7. (Mäkelä 729-413-1-778, pinta-ala 1,8 ha).
Määräala sijaitsee Pylkönmäen keskustan tuntumassa. Kolmannes alasta
noin 50 vuotiasta kuusikkoa. 2/3 alasta vanhaa peltoa, jossa kasvaa
hieskoivikko.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää olla hyväksymättä tarjousta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.11.2019
6.6.2019
159 §
OSTOTARJOUKSET SAARISTA / Ojala 2166-403-1-778 / kohteet 8a
ja 8 b, Lehtosaari ja Murtosaari (0,5 ha ja 0,7 ha)

Kn 6.6.2019 § 92

Metsänhoitoyhdistys on talousjohtajan pyynnöstä koonnut listauksen
myyntiin soveltuvista pikkutiloista, jotka ovat pääsääntöisesti melko
hoitamattomia eli ovat niin huonolla maapohjalla tai eristyksissä muista
hakkuista, että ovat jääneet harvennusten ulkopuolelle. Tiloja on
yhteensä 13 kpl.
LIITE 7 listaus myyntiin soveltuvista pikkutiloista karttaliitteineen
LIITE 7A Metsänhoitoyhdistyksen arvio Lehtosaaresta ja Murtosaaresta
Metsätuloja ei useimmilta myyntilistauksessa lueteltavista pikkutiloista
ole saatavissa, neljä niistä on saarta tai saaren osaa ja moni tiloista on
kaukana seurakunnan muilta tiloilta. Myös seurakunnan taloustilanne
myös hyötyisi tilojen myynnistä. Osa saaduista myyntituloista voitaisiin
suoraan kohdentaa seurakunnan metsien lannoitukseen. Silloin
myyntipäätöksellä karsittaisiin rönsyjä, mutta vahvistettaisiin
seurakunnan metsätalouden runkoa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
4. Kirkkoneuvosto päättää laittaa myyntiin liitteen 7 mukaiset kohteet
elokuussa 2019:
Saarijärvellä:
8. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181 (1), pinta-ala 2,9 ha;
9. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181 (2), pinta-ala 0,6 ha;
10. Lahja-Kivimäki 729-406-2-245:
a. Pohjoinen kappale, pinta-ala 1,4 ha;
b. Eteläinen kappale, pinta-ala 1,1 ha;
11. Tarvaala 729-408-3-106, pinta-ala 0,8ha;
12. Tarvaala 3:106 ja 3:103:
a. Myllysaari, pinta-ala 0,7 ha;
b. valtaosa Kallinsaaresta, pinta-ala 0,5 ha;
c. Virtasaaressa pieni pala peltoa, pinta-ala 0,3ha;
d. Voimalaitoksen alapuolella talousmetsää, pintaala 1,6ha;
e. Ryöppäläntien (pohjoisin) varressa pikkupala,
pinta-ala 0,6 ha;
Pylkönmäellä:
13. Mäkelä 729-413-27-8, pinta-ala 1,8 ha;
Kannonkoskella:
14. Ojala 216-403-1-778:
a. Lehtosaari, pinta-ala 0,5 ha;
b. Murtosaari, pinta-ala 0,7 ha.
5. Talousjohtaja valmistelee yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa
myynti-ilmoitukset.
6. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 159
Kn 6.6.2019 § 92

28.11.2019
6.6.2019

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).
-------------

Kn 28.11.2019 § 159

Saarijärven seurakunta sai julkaisi some-kanavissa, nettisivuillaan,
alueen lehdissä ja lisäksi Oikotie –nettipalvelussa myynti-ilmoituksen
määräaloista, saarista ja turvesoista. Seurakunnan nettisivuilla oli
myynti-ilmoituksen lisäksi saatavilla kaavakartat, kaavaselite, MHY:n
arvio ja rakennusoikeustieto kohteittain.
LIITE 14 Myynti-ilmoitusliite seurakunnan nettisivuilta
LIITE 15 Tarjousten avaamispöytäkirja 25.10.2019
LIITE 18 Metsänhoitoyhdistyksen arvio saarista (nähtävillä
kokouksessa)
Määräaikaan mennessä seurakunta sai yhteensä 14 tarjousta, joista kaksi
tarjousta oli kohteesta 8a Lehtosaari (pinta-ala 0,5 ha) ja kaksi tarjousta
kohteesta 8b Murtosaari (pinta-ala 0,7 ha). Kaavakartassa on molempien
saarien kohdalla SL-merkintä.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää olla hyväksymättä tarjouksia.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.11.2019
6.6.2019
160 §
OSTOTARJOUKSET MÄKELÄN TILALLA (729-413-27-8)
SIJAITSEVISTA TURVESOISTA / kohteet 9a, 9b ja 9c

Kn 6.6.2019 § 93

Mäkelän tilalla (729-413-27-8) sijaitsee noin 170 hehtaarin
turvetuotantoalue, josta varsinaista turpeennostoaluetta, missä ei mikään
vielä kasva, on noin 85 hehtaaria. Loput alueesta on
turvetuotantoalueiden ”saarekkeita”, joista on turve nostettu jo aikaa
sitten, ja nyt niihin on pääasiassa tullut luontaista hieskoivu/mäntysekataimikkoa, laadultaan hyvin vaihtelevaa. Osasaarekkeista on raivattu
viime vuosina. Osassa on jo vanhempaa harvennusmetsää. Alueella on
myös saostusaltaita ja teitä, jotka ovat hyvässä kunnossa.
Mikäli tämän 170 hehtaarin alueen haluaisi tuottamaan, pitäisi siihen
panostaa merkittäviä summia. Vanhojen turpeennostoalueiden
metsittäminen on epävarmaa, varsinkin kun alueella olisi vielä paikoin
reilusti paksustikin nostettavaa turvetta. Tällaiset paksuturpeiset kohdat,
joista on turvetta jo nostettu, on vaikea saada metsittymään, kun mitään
ravinteita ei ole pinnalla eikä alla heti vastassa. Hakkuutuottoja ei juuri
olisi tulossa.
Turvetuotantoalueiden myyntiä on käsitelty myös kiinteistötyöryhmässä
13.2.2019: Kiinteistötyöryhmä päätti aloittaa Pylkönmäen soiden ja
kolmen saaren myyntivalmistelun. Päätös myyntiin laittamisesta ja
tarjouksien hyväksymisestä tehdään kirkkoneuvostossa. Talousjohtaja
hoitaa valmistelun virkatyönä. Kyselyitä sekä soista että saarista on
tullut useita.
Talousjohtaja on pyytänyt metsänhoitoyhdistykseltä syksylle 2019
arvion turpeentuotantoalueen metsittämisen kustannuksista sekä
tarkemman arvion alueen nykytilasta. Näitä arvioita kirkkoneuvosto voi
hyödyntää käsitellessään alueesta saatuja ostotarjouksia.
LIITE 8 Karttaliite Mäkelän tilalla (729-413-27-8) sijaitsevista
turvetuotantoalueista
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto päättää laittaa myyntiin liitteen 8 mukaisen 170
hehtaarin alueen Mäkelän tilalta elokuussa 2019:
2. Talousjohtaja valmistelee yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa
myynti-ilmoituksen.
3. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (1.-3.).
----------

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 160
Kn 28.11.2019 § 160

28.11.2019
6.6.2019

Saarijärven seurakunta sai julkaisi some-kanavissa, nettisivuillaan,
alueen lehdissä ja lisäksi Oikotie –nettipalvelussa myynti-ilmoituksen
määräaloista, saarista ja turvesoista. Seurakunnan nettisivuilla oli
myynti-ilmoituksen lisäksi saatavilla kaavakartat, kaavaselite, MHY:n
arvio ja rakennusoikeustieto kohteittain.
LIITE 14 Myynti-ilmoitusliite seurakunnan nettisivuilta
LIITE 15 Tarjousten avaamispöytäkirja 25.10.2019
Määräaikaan mennessä seurakunta sai yhteensä 14 tarjousta, joista yksi
tarjous oli kohteesta 9a (pinta-ala 45 ha) ja yksi kohteesta 9b (pinta-ala
37 ha). Kohdenumerosta 9c ei jätetty yhtään tarjousta.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. päättää olla hyväksymättä tarjousta kohteesta 9a;
2. päättää olla hyväksymättä tarjousta kohteesta 9b;
3. merkitsee tiedoksi sen, että kohteesta 9c ei jätetty yhtään tarjousta;
4. jatkaa turvesoiden avointa myyntiä edelleen LIITTEEN 14 myyntiilmoituksella.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.11.2019
28.3.2019
161 §
MELLIKKA-TYÖTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

Kn 28.3.2019 § 54

Kirkkovaltuuston kokouksessa 19.1.2019 ja kirkkoneuvoston
kokouksessa 21.2.2019 on noussut esiin tarve leirikeskus Mellikan
käytön ja jatkon pohtimiseen erillisessä työryhmässä.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. päättää perustaa Mellikka -työryhmän,
2. päättää työryhmän jäsenistä ja
3. määrittelee työryhmän tehtävät.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto
1. päättää perustaa Mellikka –työryhmän,
2. nimeää työryhmän jäseniksi kirkkoherran, talousjohtajan, Timo
Jokisen (varajäseneksi Sari Honkosen) ja Pekka Viljakaisen
(varajäseneksi Reijo Kantosen),
3. päättää, että Mellikka-työryhmä järjestäytyy itse ja kutsuu
tarvitsemiaan asiantuntijoita kuultavaksi,
4. määrittelee Mellikka-työryhmän tehtäviksi lyhyen ja pitkän
tähtäimen ratkaisuehdotusten selvittämisen Mellikan tulevaisuuden
suhteen,
5. edellyttää, että työryhmän loppuraportti tulee kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi joulukuun 2019 loppuun mennessä.
---------

Kn 28.11. § 161

Mellikka työryhmä on kokoontunut 8.5., 7.6., 9.9. , 8.10. ja 19.11.
Lisäksi 7.11. on järjestetty avoin yleisöinfo Saarijärven
seurakuntatalossa. Henkilökunnalle työryhmän työtä on esitelty
9.9.2019. Kasvatuksen ja diakonian työaloilta pyydetty eri
vaihtoehtojen arviointia valmiin lomakkeen perusteella ja lisäksi
työryhmä tilasi kiinteistövastaava Keijo Siroselta arvion Mellikan
korjaustarpeista tulevaisuudessa.
LIITE 19 Mellikka-työryhmän loppuraportti
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. tutustuu raporttiin;
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää työryhmän esityksen
mukaisesti Mellikan jatkosta seuraavaa:
a. Leirikeskus Mellikka pidetään seurakunnan omassa käytössä
ja samanaikaisesti sitä vuokrataan muille seurakunnille ja
muille toimijoille aktiivisesti;
b. Mikäli Mellikan vuokraustoiminta ei onnistu ja alijäämä ei
pysy kohtuullisella tasolla (max. 25.000 e/v), ryhdytään
myyntitoimiin;
c. Alijäämää arvioidaan vuosittain talousarviota valmisteltaessa
ja myyntipäätös tehdään talousarviota hyväksyttäessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.11.2019
28.3.2019

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.)
Kirkkoneuvosto toteaa, että alijäämä lasketaan seuraavalla tavalla:
Mellikan ja Mellikan leirikappelin kustannuspaikoilla talousarviossa
olevat kokonaiskustannukset – 40.000 euroa (summ, joka kuluisi, jos
seurakunta ostaisi leiripalvelut ulkopuolelta) = korkeintaan 25.000
euroa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

28.11.2019
14.12.2017
28.11.2017
28.8.2017
162 §
AVUSTUSHAKEMUS KIRKKOHALLITUKSELLE

Kn 28.8.2017 § 106

Kivijärven kirkon ja tapulin maalaus on ollut kiinteistötyöryhmän
käsiteltävänä 28.6.2017 kokouksessa. Kirkon ja tapulin maalipinnan
kuntoa on tarkasteltu myös kiinteistökatselmuksessa 9.6.2017. Tapulin
seinäpintaa on koemaalattu pieneltä alueelta 2013. Sekä tapulin että
kirkon seinät pestiin nokihomeesta kesäkuussa 2017.
Kiinteistökatselmuksessa todettiin koemaalatun seinäpinnan olevan
edelleen hyvässä kunnossa, mutta tapulin muiden maalipintojen ja
kirkon seinien maalipintojen olevan huonossa kunnossa ja vaativan
perusteellista kunnostusta.
Kivijärven kirkko on valmistunut vuonna 1875 ja on suojeltu rakennus.
Kirkon ja tapulin maalaaminen on pitkällinen prosessi. Kirkkoneuvoston
tulee ensin päättää kunnostussuunnitelman kilpailuttamisesta ja sen
jälkeen valita suunnitelman tekijä. Tämän jälkeen suunnitelma tulee
lähettää lausuntopyynnölle Museovirastoon ja kirkkoneuvoston on
tehtävä päätös kirkon maalauksen toteuttamisesta. Tämän jälkeen
voidaan kilpailuttaa urakan toteuttajatahot. Kirkkohallituksen
rakennusavustuksen vuosittainen hakuaika päättyy 31.12. On
mahdollista, että kirkon kunnostus voidaan toteuttaa aikataulun
tiukkuuden vuoksi vasta vuonna 2019.
Suunnitelma ei kuitenkaan vanhene. Suunnitelma on myös edellytys
maalausurakan toteutustahon kilpailuttamiselle ja avustusten
hakemiselle. Maalausurakan korkeiden kustannusten ja kirkon ulkoasun
aiheuttaman julkisen keskustelun vuoksi olisi hyvä, että seurakunta
toteuttaa kirkon ja tapulirakennuksen kunnostuksen suunnitteluvaiheen
mahdollisimman huolellisesti.
Seurakunnan budjettiin ei ole varattu vuodelle 2017 rahoitusta
Kivijärven kirkon ja tapulin maalauksen suunnittelun kilpailuttamiseen,
joten varojen myöntäminen edellyttää niiden esittämistä
kirkkovaltuustolle lisätalousarvioon vuodelle 2017.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) päättää kilpailuttaa Kivijärven kirkon ja tapulin maalauksen
suunnittelun; ja
2) esittää kirkkovaltuustolle 20 000 euroa lisätalousarvioon 2017.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.)
-------

Kv 28.11.2017 § 31

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 162
Kn 14.12.2017 § 164

28.11.2019
14.12.2017
28.11.2017
28.8.2017

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.11.2017 Saarijärven
seurakunnan talousarvion 2018 ja vuosien 2019-2020 toiminta- ja
taloussuunnitelman. Kivijärven kirkon ja tapulin maalaus on suunniteltu
toteutettavaksi vuonna 2019. Sopimus Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen
Oyj:n kanssa on solmittu ja ensimmäinen palaveri Kivijärven kirkon ja
tapulin maalausryhmän ja arkkitehtitoimiston välillä pidettiin 8.11.2017.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 12/2017 todetaan vuoden 2018
rakennusavustuksesta ja sen hakemisesta seuraavaa:
Rakennusten korjaaminen ja muuttaminen sekä hankintalain noudattaminen
edellyttävät, että seurakunnassa on riittävä asiantuntemus hankkeen
toteuttamiseksi. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntemusta.
Avustushakemukseen on aina liitettävä tarpeelliset asiantuntijan laatimat
selvitykset ja suunnitelmat. Perusvaatimuksena on yleensä vähintään
yksityiskohtaiset luonnospiirustukset, L2- tai pääpiirustustaso, jolloin on
mahdollista arvioida kustannuksia realistisesti. Avustushakemuksen
perusteeksi voidaan hyväksyä myös kustannusarvio, joka on laadittu
perusteellisen hankesuunnitelman pohjalta. Kustannusarvio on yleensä
rakennuskohtainen. Suunnitelmien tasoa ja tarkkuutta voidaan
tapauskohtaisesti tarkentaa toteutussuunnitelmilla.
Jos seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on ylläpidettävänään useita
kirkkoja ja siunauskappeleita, voidaan laskentaperusteena käyttää
kirkkojen ja siunauskappeleiden lukumäärällä jaettua verotuloa.
Avustushakemuksen käsittelee seurakunnassa kirkkoneuvosto ja
seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto. Hakemukset lähetetään
kirkkohallitukselle osoitettuna kerran vuodessa. Hakuaika päättyy vuoden
lopussa. Hakemuskaavake ja tarvittavat liitteet lähetetään sähköisesti
samoin kuin myöhemmän vaiheen maksatuspyynnöt ja tilitykset.
Hakemukset käsitellään toimitettujen asiakirjojen pohjalta. Niistä on
saatava riittävä selvyys kohteesta ja suunniteltujen toimenpiteiden
asianmukaisuudesta. Seurakunnan rakennuksia koskevat tiedot on liitettävä
hakemukseen. Kirkkohallitus voi pyytää seurakuntaa täydentämään
hakemusta.

Kirkkohallitus käsittelee hakemukset ja tekee päätökset avustuksista
vuosittain viimeistään huhtikuun täysistunnossa. Päätös koskee sekä
hankekohtaista avustusprosenttia että avustuksen enimmäismäärää.
Päätös on voimassa myöntämisvuoden ja kolme seuraavaa vuotta. Jos
avustusta ei tässä ajassa ole haettu maksatukseen, avustus raukeaa
Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oyj:n tekemä alustava työseloste ja
kustannusarvio ovat liitteinä. Kustannusarvio ei sisällä alvia eikä
telinetöitä. Maalinpoisto on kustannusarviossa laskettu Speed Heatermenetelmällä. Kuivajääpuhallus olisi huomattavasti edullisempi
vaihtoehto, mutta sen soveltuvuus tulee vielä selvittää erillisellä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 162
Kn 14.12.2017 § 164

28.11.2019
14.12.2017
28.11.2017
28.8.2017

koepuhalluksella ja hyväksyttää Museovirastolla. Kustannusarviota ja
työselostetta käsitellään Kivijärven kirkon ja tapulin maalausryhmän
7.12.2017 pidettävässä kokouksessa ja tuon kokouksen pöytäkirja
toimitetaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Avustushakemuksen
jättämisestä päättää kirkkoneuvosto.
LIITTEENÄ 11 rakennusavustushakemuslomake 2018,
LIITTEENÄ 12 alustava kustannusarvio (ALV 0 %, ilman
telinekustannuksia),
LIITTEENÄ 13 alustava työseloste,
LIITTEENÄ 14 Kivijärven kirkon ja tapulin maalausryhmän 7.12.2017
pidetyn kokouksen pöytäkirja (toimitetaan sähköpostitse)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) tutustuu Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oyj:n toimittamiin
asiakirjoihin;
2) tutustuu Kivijärven kirkon ja tapulin maalausryhmän 7.12.2017
pidetyn kokouksen pöytäkirjaan; ja
3) tekee päätöksen hakea Kirkkohallitukselta rakennusavustusta
Kivijärven kirkon ja tapulin maalaukseen.
Kokouksessa jaettiin Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oyj:n 13.12.2017
toimittama kustannusarvio (LIITE 12), jossa on mukana myös
telinekustannukset. Kustannusarvion loppusumma on 316.600 euroa
ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverollinen kustannusarvio Kivijärven
kirkon ja tapulin maalauksesta on 392.584 euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
1) Kirkkoneuvosto tutustui Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oyj:n
toimittamiin asiakirjoihin ja
2) talousjohtajan esittelemään Kivijärven kirkon ja tapulin
maalausryhmän 7.12.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan.
3) Kirkkoneuvosto päätti hakea Kirkkohallitukselta rakennusavustusta
Kivijärven kirkon ja tapulin maalaukseen kustannusarvion ja
työselosteen mukaisesti 31.12.2017 päättyvässä haussa.
---------

Kn 28.11.2019 § § 162

Pöytäkirjan tarkastajat:

Saarijärven kirkkovaltuusto varasi vuoden 2019 talousarviossa
Kivijärven ja kirkon tapulin ulkomaalaukseen 450.000 euroa. Lopullinen
investointisumma Kivijärven kirkon osalta oli 286.816,20 euroa ja
tapulin osalta 174.261,89 euroa. Talousarvioon varattu summa ylittyi
vain 11.461,51 eurolla, mutta kustannuslaskelma, jonka perusteella
haettiin Kirkkohallitukselta rakennusavustusta hankkeelle, ylittyi 68.494
eurolla.

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

jatkuu § 162
Kn 28.11.2019 § 162

28.11.2019
14.12.2017
28.11.2017
28.8.2017

Tämä ylitys johtuu suurimmaksi osaksi kahdesta asiasta:
Kustannuslaskelmasta puuttuu arkkitehtikulut ja pinnan
homesuojakäsitttely. Vuoden 2017 lisätalousarviossa on varattu 20.000
euroa maalaussuunnitelmaa. Homesuojakäsittely maksoi yhteensä
24.800 (sis. alv 24 %). Loput kulut muodostuivat lisätöistä, joista
kalleimpia olivat palotikkaiden poisto, maalinpoisto ovista ja eteläseinästä sekä betoniportaiden pesu (8.480,36 euroa, sis. alv 24 %) ja
kirkon ikkunoiden välitilan puhdistus/pesu (4.340 euroa, sis. alv 24%).
Saarijärven seurakunta on toimittanut kirkkohallitukselle
maksatuspyynnön 7.11.2019 ja Kirkkohallitus maksaa jossain vaiheessa
147.000 euroa seurakunnalle. Koska alkuperäisestä
kustannuslaskelmasta jäi pois joitain tärkeitä kokonaisuuksia, on
talousjohtaja valmistellut kirkkoneuvoston päätettäväksi uuden
avustushakemuksen, joka pohjautuu toteutuneisiin kuluihin.
LIITE 20 Rakennusavustushakemus II
LIITE 21 Tilintarkastajan lausunto
LIITE 22 Taloudellinen loppuselvitys ja vastaanottotarkastus (nähtävillä
kokouksessa)
LIITE 23 Urakkasopimus (nähtävillä kokouksessa)
LIITE 24 Selvitys Kivijärven kirkon ja tapulin ulkomaalauksesta kesällä
2019
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hakea
rakennusavustusta Kivijärven kirkon ja tapulin ulkomaalaukseen
uudelleen aikaisemmasta hakemuksesta puuttuneiden kustannusten
vuoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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163 §
RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2020
Kirkkoneuvoston tulee käsitellä ja vahvistaa vuosittain seurakunnan
rippikoulun vuosisuunnitelma. Suunnitelma LIITTEENÄ 25.
Rippikoulun vuosisuunnitelma pohjautuu Rippikoulussa noudatettavaan
piispainkokouksen hyväksymää rippikoulusuunnitelmaa Suuri ihme
(2017) sekä rippikoulun paikallista toteutusta varten laadittuun
kolmivuotiseen paikallissuunnitelmaan, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi
9.5.2019.
Vuosisuunnitelma laaditaan loka-marraskuussa koskien aina käsillä
olevaa rippikoulu vuotta. Yksittäistä rippikoulun pitämistä varten
laaditaan toteutussuunnitelma, joka käsittää sekä tutustumisjakson
kokoontumiset (merkkihaitari) että oppituntisuunnitelman
intensiivijaksolle.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan rippikoulun
vuosisuunnitelman 2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

164 §
KIRKKOKOLEHDIT TAMMIKUU-TOUKOKUU 2020
Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä seurakunnan jumalanpalveluksissa
kerättävät kolehdit ajalle tammikuu - toukokuu 2020.
LIITTEENÄ 26 kirkkokolehdit tammikuu – toukokuu 2020.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kolehtisuunnitelman
tammikuu – toukokuu 2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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165 §
LÄHETYSTYÖN NIMIKKOSOPIMUSTEN PÄIVITTÄMINEN
Nimikkolähetti Hanna Penttisen sopimusta esitetään päätettäväksi
(2000€/vuosi) Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa
hänen palattuaan kanttorin virkaan Mänttä-Vilppulan seurakuntaan.
Kenian orpolapsityön sopimusta esitetään muuttamaan 1700 eurosta
3000 euroon vuodessa.
Kansainvälisen työn vastuuryhmä ehdottaa, että purettavan sopimuksen
tilalle ei solmita uutta, vaan muutetaan SLEY: n kanssa voimassa olevaa
Kenian orpotyön nimikkosopimusta. Hanna Penttisen Japanin työn
sopimuksen kannatustavoite on ollut 2000€ ja Kenian orpotyön
kannatustavoite 1700€. Vastuuryhmä ehdottaa, että Kenian orpotyön
sopimus muutetaan 3000€/vuosi.
Uutta sopimusta ei solmita, koska seurakunnallamme on useita
nimikkosopimuksia ja olemassa olevat lähetit tulisivat tutuiksi
seurakuntalaisille. Lähetystyö saa kasvot lähettien kautta. Toinen syy on
myös budjetin 5% kiristyminen. Tällä toimenpiteellä kannatustavoitetta
on 700€/vuosi vähemmän.
Suomen Lähetysseuran lähetystyön palvelusopimuksen päivittäminen.
Suomen Lähetysseuran palvelusopimusta päivitetään sovitusti tietyin
väliajoin. Seuraava päivittämisajankohta oli 30.8.2019. Kansainvälisen
työn vastuuryhmä ehdottaa, että palvelusopimuksen kannatustavoite
muutetaan 12 000/vuosi sen oltua tähän asti 13 100€/vuosi. Tähän
kannatustavoitteeseen sisältyy sopimukset Francis Borchardtin työn
tukemiseen Honkongissa, Senegalin, Hongkongin (Kannonkosken
kappelisrk) ja Etiopian (Pylkönmäen kappelisrk) työn tukeminen. Tätä
vähennystä ehdotetaan budjetin 5% säästövaatimuksen vuoksi.
LIIITE 27 Kansainvälisen työn vastuuryhmän kokousmuistio 20.8.2019
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Päätetään nimikkolähetti Hanna Penttisen Japanin sopimus 2.000
euroa/vuosi Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa
hänen palattua kotimaahan kanttorin virkaan.
2. Kenian orpolapsityön sopimus SLEY:n kanssa muutetaan 1700
eurosta 3.000 euroon vuodessa.
3. Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen kannatustavoite
muutetaan 12.000/vuosi sen oltua tähän asti 13.100€/vuosi. Tähän
kannatustavoitteeseen sisältyy sopimukset Francis Borchardtin työn
tukemiseen Honkongissa, Senegalin, Hongkongin (Kannonkosken
kappelisrk) ja Etiopian (Pylkönmäen kappelisrk) työn tukeminen.
4. Todetaan, että näillä päivityksillä tavoitellaan myös talousarvion 5%
säästövaatimusta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.).

Pöytäkirjan tarkastajat:
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166 §
EHTOOLLISEN VIETTO KAPPELISEURAKUNTIEN
SEURAKUNTATALOISSA
Saarijärven seurakunnan strategiassa on linjattu: "Talvikuukausina
jumalanpalvelukset järjestetään pääkirkkoa lukuun ottamatta
seurakuntataloissa. Silloin kirkoissa pidetään pelkkä peruslämpö, joka
nostetaan vain siunaustilaisuuksiin."
Lämmityskustannusten säästämiseksi Kannonkosken, Kivijärven ja
Pylkönmäen kappeliseurakuntien jumalanpalvelukset on kylmimpien
talvikuukausien aikana järjestetty kirkkojen sijaan seurakuntataloissa
vuodesta 2011 alkaen.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kappeliseurakuntien jumalanpalvelukset vietetään Kannonkoskella,
Kivijärvellä ja Pylkönmäellä 1.1.2020 - 29.3.2020 kirkkojen sijasta
seurakuntataloissa.
2. Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulin suostumuksen ehtoollisen
viettoon Kannonkosken, Kivijärven ja Pylkönmäen
seurakuntataloissa ajalle 1.1.2020 - 29.3.2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Pöytäkirjan tarkastajat:
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167 §
KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALI
Lapuan hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen seuraavalle
istuntokaudelle seitsemän (7) maallikkoedustajaa ja kolme (3)
pappisedustajaa. Uuden kirkolliskokouksen toimikausi on neljä vuotta,
toukokuun alusta 2020 huhtikuun loppuun 2024.
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten vaaleja koskevat säännökset ovat kirkkolain 23
luvussa ja kirkon vaalijärjestyksessä. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja
kirkkovaltuuston valitut jäsenet. Niillä jäsenillä, jotka ovat estyneitä
saapumasta kokoukseen, on myös ennakkoäänestysmahdollisuus.
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa ehdokaslistojen
yhdistelmä ja vaaliliput ovat valkoisia.
LIITE 28 Kirkkohallituksen vaaliohje
LIITE 29 Lapuan hiippakunnan vaalikirje
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi
kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin kokouksessaan 11.2.2020
Lapuan hiippakunnan ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

168 §
HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALI
Hiippakuntavaltuustossa on jäseninä 14 maallikkoa ja 7 pappia ja sen
puheenjohtaja on maallikko. Nelivuotinen toimikausi alkaa toukokuun
alusta 2020 ja päättyy huhtikuun loppuun 2024. Kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalia
koskevat säännökset ovat kirkkolain 23 luvussa ja kirkon
vaalijärjestyksessä. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston
valitut jäsenet. Niillä jäsenillä, jotka ovat estyneitä saapumasta
kokoukseen, on myös ennakkoäänestysmahdollisuus.
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa ehdokaslistojen
yhdistelmä ja vaaliliput ovat vihreitä.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi
hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin kokouksessaan
11.2.2020 Lapuan hiippakunnan ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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169 §
LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN
PERUSTAMISEEN LIITTYVÄN SOPIMUKSEN JA
TARKENNUSTEN HYVÄKSYMINEN JA LAUSUNTO
YHTEISJOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOKSISTA
Kirkkovaltuusto päätti 21.5.2019 § 29 hyväksyä sopimuksen Lapuan
hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä ja Saarijärven seurakunnan
liittymisen alueellisen keskusrekisteriin. Samassa yhteydessä, osana
aineistoa käsiteltiin alueellisen keskusrekisterin johtosääntö, jonka
hyväksyy isäntäseurakuntana toimivan Jyväskylän seurakunnan
kirkkovaltuusto sopijaseurakuntien lausunnot huomioon ottaen.
Yhteensä 35 Lapuan hiippakunnan seurakuntaa, eli useimmat
hiippakunnan seurakunnista, on päättänyt liittyä alueellisen
keskusrekisteriin (niistä Joutsan seurakunta siirtyy Lapuan
hiippakuntaan 1.1.2020).
Keskusrekisterin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Kuitenkin
vielä alkuvuodesta 2020, siirtymäaikana, myös kirkkoherranvirastot
hoitavat jäsenrekisteritehtäviä, kunnes aluekeskusrekisteri on
vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut vastaan kunkin seurakunnan
aineiston. Jäsenseurakuntien tulee talousarvioissaan varautua
maksamaan vuonna 2020 osuutenaan aluekeskusrekisterin menoista 3
euroa/jäsen.
Aluekeskusrekisterin vastuulle siirtyy kirkkoherranvirastoilta
seurakuntien jäsenrekisterien ylläpito. Työntekijöitä
aluekeskusrekisteriin tulee 20. Asiakaspalvelupisteet tulevat sijaitsemaan
Jyväskylässä, Seinäjoella ja Vaasassa. Jyväskylään sijoittunee 9-10
työntekijän virkapaikka, Seinäjoelle 8 ja Vaasaan 2. Yhdellä
työntekijällä virkapaikka on mahdollisesti jossakin pohjoisen KeskiSuomen seurakunnassa. Isäntäseurakunta Jyväskylä toimii työantajana
koko henkilöstölle. Vaasassa on yhteinen asiakaspalvelupiste
perustettavan Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterin kanssa, jonka
palveluksessa tulee olemaan 3 työntekijää, joista yhden (lähiesimiehen)
palkkausmenoista 49 % kohdistetaan Lapuan hiippakunnan
aluekeskusrekisterille. Jyväskylässä aluekeskusrekisteri sijoitetaan
Ailakinkadun-Matarakadun vuokrakiinteistöön. Seinäjoella ja Vaasassa
toimistotilat sijoittuvat seurakuntien toimitaloihin.
Lapuan hiippakunnan lääninrovastit ja Lapuan hiippakunnan
lakimiesasessori Tuomas Hemminki sekä Jyväskylän seurakunnan
pastori, TT Tuomas Palola toimivat tuomiokapitulin nimeämänä
hankkeen ohjausryhmänä (Jyväskylän rovastikunnan lääninrovastina
Arto Viitala). Aluekeskusrekisterin määräaikaiseksi johtajaksi on
nimetty 1.9.2019 alkaen Tuomas Palola.
Ohjausryhmän johdolla on tehty eräitä tarkennuksia (punainen teksti
viittaa muutoksiin) liitteenä oleviin alueellisen keskusrekisterin
asiakirjoihin (1) Sopimus Lapuan hiippakunnan alueellisesta
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keskusrekisteristä ja 2) Lapuan hiippakunnan alueellisen
keskusrekisterin johtosääntö). Olennaisimpien tarkennusten aiempaan
nähden voidaan todeta olevan seuraavia:





Aluekeskusrekisterin aloitusajankohdaksi on selkeästi kirjattu
1.1.2020 ja toisaalta on mainittu siirtymäsäännöksenä, että
seurakunnat hoitavat jäsenrekisteritehtäviä, kunnes
aluekeskusrekisteri on vastaanottotarkistuksen jälkeen ottanut
vastaan kunkin seurakunnan aineiston.
Jyväskylän seurakunta on sopimustekstissä mainittu selkeästi
isäntäseurakunnaksi
Johtosäännössä olennaiset muutokset liittyvät henkilöstön
virkanimikkeiden ja kelpoisuusehtojen tarkennuksiin sekä
tarkennuksiin siitä, kuka valitsee (johtajaa lukuun ottamatta)
vakituisen henkilöstön (johtokunta) ja kuka määräaikaisen
henkilöstön (johtaja).

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston on määrä hyväksyä
johtosäännön tarkennukset kokouksessaan 10.12.2019.
Sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoja on pyydetty antamaan lausuntonsa
johtosäännöstä sitä ennen. Kirkkoneuvostoja myös pyydetään tekemään
esitys tarkennetun alueellista keskusrekisteriä koskevan sopimuksen
hyväksymisestä kirkkovaltuustolle.
Sopimuksen mukaisesti ohjausryhmä tekee 14.11.2019 päätöksen siitä,
mistä seurakunnista nimetään edustajat yhteisjohtokuntaan vuosiksi
2020-2021.
LIITE 30
LIITE 31
LIITE 32
LIITE 33
LIITE 34

Aluellisen keskusrekistin johtosääntö
Sopimus alueellisesta keskusrekisteristä
Tehtäväluettelo
Vuorojako
Tuloslaskelmaosa Talousarvio 2020

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
tarkennetun sopimuksen Lapuan hiippakunnan alueellisesta
keskusrekisteristä
2. päättää puoltaa liitteenä olevan, tarkennetun Lapuan hiippakunnan
alueellisen keskusrekisterin johtosäännön hyväksymistä
3. esittää kirkkovaltuustolle, että (mikäli vuorolista johtokuntavuoroista
edellyttää) se valitsee toimikaudeksi 2020 - 2021 Lapuan
hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen. Kirkkoneuvosto toteaa, että Saarijärven
seurakunta valitsee ehdokkaan seuraavan kerran kaudelle 2024-25.
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170 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportit 25.9.-30.10.2019 ja 31.10.25.11.2019 (LIITTEET 35 ja 41);
2. Kiinteistötyöryhmän muistiot 10/2019 ja 11/2019 (LIITTEET 36 ja
42);
3. Kevään 2020 aikataulu (LIITE 37);
4. Kannonkosken kappelineuvoston pöytäkirja 2/2019 (LIITE 39);
5. Kivijärven kappelineuvoston pöytäkirja 3/2019 (LIITE 40).
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa yllä mainitut asiakohdat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi saaneensa yllä mainitut asiakohdat tiedoksi.
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171 §
EU:N TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN
EU:n tietosuojavastaavan ja seurakunnan IT-alueen 16 seurakuntaa
nimeävät tietosuojavastaavakseen vuosiksi 2020-2021 kaksi henkilöä,
joista kumpikin käyttää laskennallisesti 10 % osuuden työpanoksestaan
tietosuojavastaavan tehtäviin. Tietosuojavastaaviksi nimetään ITaluekeskusta johtava Jyväskylän seurakunnan tietohallintopäällikkö
Jouni Lahtinen ja Jyväskylän seurakunnan hallintosihteeri Eija Seuranen.
Jouni Lahtisen työssä painottuvat IT-alueen muut seurakunnat ja hänet
nimetään virallisesti "ensimmäiseksi tietosuojavastaavaksi". Jyväskylän
seurakunta, Eija Seurasen työssä painottuu Jyväskylän seurakunta ja
hänet nimetään "toiseksi tietosuojavastaavaksi". Molemmat kuitenkin
osallistuvat tarvittavilta osin kaikkien IT-alueen seurakuntien tietosuojaasioiden hoitamiseen. Kumpikin heistä on laajasti perehtynyt
tietosuojakysymyksiin. Jouni Lahtisella on erityistä asiantuntemusta
tietoturvasta ja hänellä on valmiiksi hyvät kontaktit kaikkiin IT-alueen
seurakuntiin. Eija Seuranen on käynyt Osaava tietosuojavastaava (15 op)
–täydennyskoulutusohjelman.
Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiantuntijana, neuvonantajana,
kouluttajana, valvojana ja yhdyshenkilönä. Tietosuojavastaava ei
kuitenkaan ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta
vaan vastuu kuuluu edelleenkin rekisterinpitäjälle/organisaation
johdolle. Lisäksi tietosuojavastaavan on oltava riippumaton eli hän ei saa
ottaa vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen yhteydessä.
EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämän tietosuojavastaavan lisäksi,
kirkon oman ohjeistuksen mukaisesti, seurakuntien on nimettävä
erillinen seurakuntakohtainen tietosuojaryhmä ja tietosuojan
yhteyshenkilö. Saarijärven seurakunnan tietosuojasta vastaava
yhteyshenkilö on talousjohtaja Emilia Jalomäki toistaiseksi.
Tarkoituksena on, että aiempaan tapaan IT-alueen yhteinen
tietosuojavastaavaa koskeva järjestely voitaisiin toteuttaa ITaluekeskuksen ja sen kustannusten jaon puitteissa. IT-aluekeskuksen
työntekijänä jo toimivan Jouni Lahtisen osalta lisäkustannuksia ei tule.
Eija Seurasen palkkauksen 10 % osuus tulisi yhdessä jaettavaksi, mutta
ottaen huomioon, että 2019 vuoden aikana IT-aluekeskuksen
työntekijöiden määrä on vähentynyt muutoin viidestä neljään, ei
palkkauskulujen osuus ole kokonaisuudessaan kasvamassa vaan
päinvastoin vähenemässä.
Jos kaikki IT-aluekeskuksen seurakunnat eivät lähde mukaan tähän
järjestelyyn, mutta suurin osa lähtee, voidaan järjestely kuitenkin
toteuttaa ja IT-aluekeskuksen yhteisjohtokunta päättää tällöin
kustannusten jakautumisesta osallistuville seurakunnille ITyhteistyöalueen sopimuksessa mainituin periaattein.
Vuoden 2020 alussa voimaan tulevassa, päivitetyssä IT-yhteistyöalueen
sopimuksessa mainitaan: "IT-aluekeskuksen nimetty työntekijä voi
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toimia EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämänä tietosuojavastaavana
yhdelle tai useammalle IT-alueen osakasseurakunnalle. Mikäli
järjestelystä syntyy merkittäviä lisäkustannuksia, kustannusten
jakamisesta seurakuntien kesken sovitaan kirjallisesti."
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Vuosille 2020-2021 Saarijärven seurakunnan ensimmäiseksi EUtietosuojavastaavaksi nimetään Jyväskylän seurakunnan
tietohallintopäällikkö Jouni Lahtinen ja toiseksi EUtietosuojavastaavaksi Jyväskylän seurakunnan hallintosihteeri Eija
Seuranen ja kummankin tehtävä on osa-aikainen 10 %
työpanoksella.
2. Saarijärven seurakunnan paikallinen tietosuoja vastuu- ja
yhteyshenkilö on talousjohtaja Emilia Jalomäki.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti
kokouksen 20.30.
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