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Ennen kokousta järjestettiin yleisölle avoin keskustelutilaisuus ja info Mellikka-työryhmän työstä.
Tilaisuudessa laulettiin virsi 424. Tilaisuuden jälkeen jälkeen oli kahvitauko, jonka jälkeen yleisöltä
suljettu kirkkoneuvoston kokous alkoi kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.
131 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kirkkoneuvoston kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Jukka Ruusuvirran sijaan paikalla oli hänen
henkilökohtainen varajäsenensä Outi Hertteli.

132 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet Kari
Hiekkavirta ja Sari Honkonen.
Päätös:
Valitsiin Vesa-Matti Laaksonen ja Reijo Kantonen pöytäkirjan
tarkastajiksi. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

133 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi, sillä muutoksella, että
päätettiin ottaa kiirellisissä asioissa käsiteltäväksi § 139 SEPPELEEN
LASKIJAN VALINTA
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134 §
KESKI-SUOMEN IT-ALUEEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
”K-S IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 12.6.2018, § 21:
”Yhteistyösopimuksen mukaisesti (kohta 2.2. Seurakuntien yhteistoiminta ja
sitä koskeva sopimus) sen muuttaminen edellyttää jokaisen osapuolen
(seurakunnan) suostumusta. Sopimuksen liitteiden osalta toimi- ja
päätäntävalta on yhteisjohtokunnalla. Sopimus on allekirjoitettu vuonna 2010
ja liitteiden osalta sitä on päivitetty 2016 (Yhteisjohtokunta 20.9.2016 § 33).
EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
sopimusmuutokset käsitellään omana päätöksenä yhteisjohtokunnan
kokouksessa 12.6.2018.
Koska yhteistyösopimuksen muuttaminen vaatii jokaisen osakasseurakunnan
hyväksynnän ja vaatii runsaasti aikaa toteutuakseen, tulee mahdolliset
muutokset tehdä kootusti kerralla. IT-aluekeskuksessa on valmisteltu
sopimusmuutosta ainakin seuraavien kokonaisuuksien osalta:
 yhteisjohtokunnan roolin kasvattaminen IT-alueen palveluissa ja
tulevissa sopimusmuutoksissa
 kustannusmuuttujaksi seurakunnan jäsenmäärä
 yhteisjohtokunnan jäsenten määrän kasvattaminen ja
kiertoaikataulunmuuttaminen
 mahdollistetaan etäosallistuminen yhteisjohtokunnan kokouksiin
 lisäksi joitakin teknisiä ja tekstimuutoksia, jotka tarkentuvat
valmistelun aikana
Sopimusmuutokset voisivat astua voimaan 1.1.2020 ja kustannusmuuttujien
osalta 1.1.2021.
Liitteet: Liite 2, Yhteistyösopimuksen muuttaminen
Esitys:
Yhteisjohtokunta keskustelee sopimusmuutoksista ja pyytää ehdotetuista
sopimusmuutoksista lausunnot seurakunnilta 31.8.2018 mennessä.
Lausuntopyyntö lähetetään seurakuntien IT-yhdyshenkilöille.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti."
K-S IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 25.9.2018, § 36:
”Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta pyysi sähköpostitse
(lähettäjänä Jouni Lahtinen) seurakuntien IT-yhdyshenkilöiltä lausuntoja
ehdotetuista sopimusmuutoksista 18.6. sekä muistutti asiasta 14.8.
Lausunnot piti toimittaa 31.8.2018 mennessä.
Lausuntoja toimitti kuusi (6) seurakuntaa:
Jyväskylän seurakunta (IT-alueen isäntäseurakunta):
Asia käsitelty kirkkoneuvostossa 22.8.2018. Jyväskylän seurakunnan
kirkkoneuvosto haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin
yhteistyösopimusta muutettaessa:
 Johtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen seitsemästä
yhdeksään/kymmeneen kasvattaa tämänhetkisellä kokousmäärällä ja
palkkiotasolla vuotuisia kokouspalkkiokuluja 29 – 43 %.
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Johtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen ei poista haasteita
kokousten päätösvaltaisuuden aikaansaamisessa.
Kustannusten jakamisessa ehdotettu siirtyminen
jäsenmääräperusteeseen kasvattaa kolmen seurakunnan
kustannusosuutta, pitää kolmen seurakunnan osuuden ennallaan ja
laskee 9 seurakunnan kustannusosuutta (v. 2017 budjetti). Jyväskylän
seurakuntaan kohdistuu suurin kustannusosuuden kasvu n. 19.300 €
(+7,4 %).
Entisiin kustannusten jakoperusteisiin oli sisällytetty seurakunnille
mahdollisuutta vaikuttaa kustannusosuuden kehitykseen omilla
toimillaan (henkilöstömäärä, toimipaikat, työasemat ja tulostimet).
Esitetty jäsenmääräperusteinen kustannusten jako ei kannusta
seurakuntia kustannuksia alentaviin toimenpiteisiin, pikemminkin
päinvastoin. Merkittävä lisäys laitekannassa tai muissa seurakuntiin
kohdistuvissa uusissa palveluissa kuormittaa it-alueen
henkilöresursseja ja voi johtaa jopa lisäkustannuksia aiheuttavaan
henkilöstömäärän lisäämiseen tai ulkoistettujen palveluiden määrän
kasvattamiseen. Yksittäisen seurakunnan toimenpiteistä (esim.
laitemäärän kasvattaminen) it-alueelle aiheutuvat lisäkustannukset
jakautuvat jäsenmääräperusteisesti kaikille seurakunnille.
·Kokousten sähköisen etäosallistumisen mahdollistaminen
edellyttänee toiminta- ja menettelytapojen sisällyttämistä
asianomaisiin ohje- ja johtosääntöihin sen jälkeen, kun kirkkolain ja järjestyksen kodifiointi on hyväksytty.
IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen ja johtosäännön
jatkovalmistelun pohjaksi voidaan tässä vaiheessa esittää huomioita
ja toivomuksia. Lopullinen kanta muutoksiin voidaan ottaa siinä
vaiheessa, kun johtokunta lähettää yhteistyösopimuksen ja
johtosäännön seurakuntiin hyväksyttäväksi.

Keuruun seurakunta:
Käsitelty kirkkoneuvostossa 23.8.2018. Ei huomautettavaa
Laukaan seurakunta:
Muutokset hyviä. Laukaan seurakunnan osalta kustannukset kasvavat, mutta on
myös tasapuolinen kaikille. Johtokunnan koon kasvattaminen ja
kiertoaikataulun nopeuttaminen on myös hyvä, johtokunnan kokoukset ovat
toimivampia kun kokouksessa on läsnä useampi jäsen.
Etäosallistuminen kokouksiin ok, mutta kaikkia kokouksia ei voi pitää niin että
kaikki olisivat etäyhteyden päässä. Näissä voi käydä niin, että esittelijä ja
puheenjohtaja käyvät yksinpuhelua, riippuu paljon jäsenistä.
Saarijärven seurakunta:
Kaikki muutokset ovat järkeviä. Erityisen lämmöllä tervehdin kaikkia
mielestäni paperityötä vähentäviä muutoksia jäsenmäärän ja kiertoaikataulun
muuttaminen, kustannusmuuttujan muuttaminen ja etäosallistumisen
salliminen.
Toivakan seurakunta:
Ei huomautettavaa
Uuraisten seurakunta:
Ei huomautettavaa
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Saapuneiden lausuntojen osalta on hyvä todeta, että
1. asian valmistelua voidaan jatkaa suunnitellusti
2. yhteisjohtokunnan kokouspalkkiovat olivat 900 euroa vuonna 2017, joten
johtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen ei merkittävästi lisää
euromääräisesti vuotuisia kokouskuluja. Yhteisjohtokunnan jäsenet
ovat ensisijaisesti viranhaltijoita, joille ei makseta kokouspalkkioita.
Kokouspalkkiokulut sisältyvät IT-aluekeskuksen kustannuksiin.
3. yhteisjohtokunnan jäsenmäärän kasvattaminen ei välttämättä poista
haasteita kokousten päätösvaltaisuuden saavuttamisesta, mutta lisää
tietoisuutta päätettävistä asioista IT-alueen seurakunnissa.
4. jäsenmääräinen kustannusten jakaminen kasvattaa kolmen (3)
seurakunnan kustannusosuutta, pitää kolmen (3) seurakunnan
osuuden ennallaan ja laskee yhdeksän (9) seurakunnan
kustannusosuutta.
IT-aluekeskuksen vuoden 2018 talousarvio ja 2019 vahvistamaton
talousarvio ovat merkittävästi pienemmät edellisvuosiin verrattuna.
Vuonna 2017 seurakuntien maksuosuudet olivat IT-aluekeskuksen
osalta yhteensä n. 523.000 euroa, kun vuoden 2019 talousarvion
mukaisesti ne tulevat olemaan n. 391.000 euroa. Mikäli
jäsenmääräperusteinen kustannusten jako tulisi voimaan vuonna
2019 ja kustannukset jaettaisiin vuoden 2017 jäsenmäärän mukaisesti,
Jyväskylän seurakunnan osuus kasvaisi euromääräisesti noin 14.400,
Laukaan srk:n osuus n. 1.200 ja Muuramen srk:n osuus n. 2.000 euroa.
Muiden seurakuntien maksuosuudet tulisivat pysymään samana tai
alentumaan.
5. Valmistelun mukaisesti kustannusmuuttujien muutos
jäsenmääräperusteiseksi tapahtuisi kuitenkin vasta vuoden 2021 alusta
lähtien, jolloin IT-aluekeskukseen kohdistuva Jyväskylän seurakunnan
henkilöstösuunnitelman (KV 24.5.2011 ja 19.12.2017) mukainen yhden (1)
henkilötyövuoden vähennys olisi jo tapahtunut.Näin ollen seurakuntien
maksuosuudet ja kolmen seurakunnan kustannusten nousut tulevat
entisestään pienenemään.
6. Nykyinen kustannusmuuttujien määritelmä on toiminut viime vuosiin asti ja
seurakunnat ovat pystyneet vaikuttamaan it-kuluihin niiden kautta. ITaluekeskuksessa on kuitenkin todettu, että ne eivät enää toimi sellaisenaan
nykyisessä seurakuntatyössä ja kustannusmuuttujiin liittyy paljon
tulkinnanvaraa: seurakunnat tekevät yhä enemmän yhteistyötä, työtä
tehdään etänä, seurakunnissa on entistä enemmän määräaikaisia
työntekijöitä, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset tulevat it-palvelujen
piiriin yms. Jäsenmääräperusteinen kustannusmuuttujarakenne vähentäisi
IT-alueen seurakuntien ja Italuekeskuksen hallinnollista työtä, sillä
jatkossa työasema-, tulostin-, työntekijä- tai toimipistemääriä ei tarvitsisi
vuosittain kartoittaa. Iso osa seurakuntien it-kuluista (laitteet, Microsoftlisenssit, sähköposti, tietoliikennekulut, tietojärjestelmät, tulostus,
koulutus) laskutetaan kuitenkin suoraan seurakunnilta, joten tämä ohjaa
parhaiten seurakuntien it-kustannuksia ja samalla IT-aluekeskuksen
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kustannuksia. Yhteisjohtokunnan päätöksen (7.6.2016 § 23) mukaisesti,
vuoden 2017 alusta lähtien Microsoftin lisenssikustannukset ovat laskutettu
suoraan seurakunnilta, jotta seurakunnat voivat entistä enemmän vaikuttaa
omiin it-kuluihinsa Keski-Suomen IT-alueen yhteiset linjaukset
huomioiden. On kuitenkin selvää, että seurakuntien it-kulut (sis. tietoturvan
ja – suojan) tulevat kokonaisuudessaan kasvamaan mm. digitalisaation
myötä, mutta samalla mahdollistetaan säästöt muissa seurakuntien
toiminnoissa. Sopimusmuutoksen jälkeen, lisäpalvelujen osalta toteutuneet
kustannukset jaettaisiin niitä käyttävien seurakuntien kesken
yhteisjohtokunnassa päätettävien kustannusmuuttujien perusteella.
7. etäosallistuminen kokouksiin mahdollistuu vasta Kirkkolain ja –
järjestyksen kodifioinnin yhteydessä. Viimeisimmän tiedon mukaisesti
se ei tule vielä tapahtumaan vuonna 2018, joten etäosallistumista
kokouksiin ei tulla sopimusmuutoksessa erikseen huomioimaan vaan
myöhemmin Kirkkolain ja/tai -järjestyksen salliessa Jyväskylän
seurakunnan (isäntäseurakunnan) johtosäännössä ja Keski-Suomen
IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokuntaa sitovissa ohjeistuksissa.
Etäosallistumisen mahdollistaminen lisännee johtokunnan jäsenten
mahdollisuuksia osallistua entistä helpommin kokouksiin.
Etäosallistuminen kokouksiin tukee myös osaltaan seurakuntien
ympäristötyötä.
Esitys:
Yhteisjohtokunta merkitsee lausunnot saapuneiksi. Asian valmistelua jatketaan
alustavan aikataulun mukaisesti.
Päätös:
Yhteisjohtokunta merkitsi lausunnot saapuneiksi. Myös Äänekosken
seurakunta on lähettänyt lausunnon, joka puuttui listauksesta. Asian
valmistelua jatketaan esityksen mukaisesti.
Nykyinen Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimus (liite) on
astunut voimaan vuonna 2010. Pääsopimusta ei ole tämän jälkeen muutettu,
mutta yhteisjohtokunta on päivittänyt sopimuksen liitteitä vuosina 2016 ja
2018. Yhteisjohtokunta on käsitellyt Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen
yhteistoimintasopimuksen muuttamista kesäkuun (12.6.2018) ja syyskuun
(25.9.2018) kokouksissa. Kesäkuun kokouksessa yhteisjohtokunta hyväksyi
valmistelun päälinjat ja aikataulun ja syyskuun kokouksessa käytiin läpi
seurakuntien lausunnot valmistelun päälinjoista. Tämän jälkeen liitteenä
olevaa sopimusluonnosta on valmisteltu ITaluekeskuksessa.
Sopimusluonnoksessa on luettavuuden ja ymmärrettävyyden helpottamiseksi
merkitty kursivoituna ja alleviivattuna (sekä punaisella) tekstillä ne kohdat,
jotka muutetaan voimassa olevaan sopimukseen nähden. Yliviivattuna on ne
kohdat, jotka sopimuksesta tullaan poistamaan. Lopullisesta
sopimusasiakirjasta ne tullaan poistamaan ja tällöin myös sopimuksen
sivumäärä tullee vähentymään.
Uuden sopimuksen myötä muun muassa seurakuntien kustannusmuuttajat
tulevat muuttumaan vuodesta 2021 lähtien, yhteisjohtokunnan jäsenten määrä
ja kiertojärjestys tulevat muuttumaan, yhteisjohtokunnan päätäntävaltaa
sopimusmuutoksissa tullaan kasvattamaan sekä sopimusta tullaan
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yksinkertaistamaan IT-alaan ja tietoturvaan liittyvien teknisten määritelmien
osalta. Vuonna 2010 solmitun sopimuksen jälkeen on julkaistu muun muassa
valtakunnalliset Kirkon yleiset tietoturvamääräykset, jotka määräävät
seurakuntia ja IT-yhteistyöalueita tietoturvaan liittyvissä asioissa ilman ITyhteistyöalueen yhteistyösopimustakin.
Uusi sopimus on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020, mikäli IT-yhteistyöalueen
kaikki 16 sopijaseurakuntaa (Joutsan, Jyväskylän, Karstulan, Keuruun,
Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan,
Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken seurakunnat)
hyväksyvät sopimuksen. Mikäli näin ei tapahdu, jatketaan Keski-Suomen
Ityhteistyöalueen yhteistyötä nykyisen voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.
Uuden sopimuksen myötä myös Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen
johtosääntö tulee päivittää. Tämä päivitys toteutetaan myöhemmin vuonna
2019, mikäli valmisteltu sopimus hyväksytään kaikissa yhteistyöalueen
seurakunnissa.
Esitys:
Yhteisjohtokunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Keski-Suomen
IT-yhteistyöalueen sopimukseksi ja lähettää sen edelleen
päätettäväksi Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen se lähetetään sopijaseurakuntien
kirkkovaltuustoihin hyväksyttäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto 10.4.2019
Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtokunta on laatinut ja hyväksynyt
päivitetyn yhteistyöalueen sopimuksen. Sopimusluonnos on ollut käsittelyssä
kirkkoneuvostossa 22.8.2018 ja kirkkoneuvosto antoi tuolloin
sopimusluonnoksesta lausuntonsa, joka käy ilmi ylläolevassa johtokunnan
käsittelystä. Keskeinen huomio kiinnittyi seurakuntien maksuperusteen
muutokseen jäsenmaksuperusteiseksi. Nyt esitetyssä sopimusluonnoksessa
tämä seikka on säilynyt ennallaan. Johtokunta on esittelyssään perustellut
esitetyn muutoksen. Sopimus tulee käsitellä kirkkoneuvostossa ja hyväksyä
kirkkovaltuustossa.
Esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen johtosäännön ja
päättää lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto 28.5.2019:
Esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Keski-Suomen IT-yhteistyösopimuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti”

LIITE 1 Nykyinen Keski-Suomen IT-alueen yhteistyösopimus 2010
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LIITE 2 Yhteistyösopimuksen muuttaminen – päälinjaukset
LIITE 3 Luonnos Keski-Suomen IT-alueen yhteistyösopimus 2020
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen
sopimuksen ja päättää lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
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135 §
TALOUSARVIOEHDOTUS 2020 SEKÄ TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022
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
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ehdolla, että asiakirjaan ei
pyydetyissä lausunnoissa esitetä muutoksia
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Kn 7.11.2019 § 135 jatkuu
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.

136 §
KOULUTUSSUUNNITELMA 2020
Talousarvioon 2020 on tehty varaus henkilökunnan koulutukseen
vuodelle 2020.
Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen
mukainen ehdotus koulutussuunnitelmaksi vuodelle 2020 on
LIITTEENÄ 6.
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. Tutustuu ja hyväksyy koulutussuunnitelman;
2. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on mahdollisuus myöntää lupa
hyväksytyn koulutussuunnitelman ulkopuoliseen koulutukseen
harkintansa mukaan määrärahan puitteissa.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy koulutussuunitelman ja huomauttaa, että
2. koulutussuunnitelmaan lisätään seurakunnan koko henkilöstön
osallistuminen Lapuan ja Mikkelin hiippakuntien yhteiseen
koulutushankkeeseen kirkkoneuvoston tekemän aiemman päätöksen
mukaisesti;
3. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on mahdollisuus myöntää lupa
hyväksytyn koulutussuunnitelman ulkopuoliseen koulutukseen
harkintansa mukaan määrärahan puitteissa.
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137 §
ELENIA OY:N ANOMUS JOHTOALUEEN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA / Kivi-Ojala 216-403-3-614
Elenia Oy on lähettänyt 11.10.2010 päivätyn anomuksen johtoalueen
käyttöoikeussopimuksen koskien seurakunnan omistamaa kiinteistöä
(Kivi-Ojala 216-403-3-614). Yhtiön tarkoituksena rakentaa Säävarmaa
verkkoa ja asentaa maakaapelia yhteensä 222 metriä sekä 0,4 kV
jakokaappi.
Sopimuksen 9 § mukaan sopimus tulee voimaan heti, kun se on
allekirjoitettu ja se on voimassa siihen saakka, kunnes verkon rakenteet
poistetaan. Johdonomistajan esittämä kertakorvaus maanomistajalle on
66,62 euroa.
Elenia Oy:n anomus on LIITTEENÄ 7.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Elenia Oy:n anomuksen johtoalueen
käyttöoikeussopimuksesta Kannonkoskella Kivi-Ojalan alueella (216403-3-614) liitteenä olevan anomuksen mukaisesti kertakorvauksella
66,62 euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

138 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportti (LIITE 8);
2. Kiinteistötyöryhmän muistio 10/2019 (LIITE 9);
3. Kirkkohallituksen päätös 15.10.2019 nk. hiilineutraalisusavustus
(LIITE 10);
4. Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin tiedote
asiakasseurakunnille 11.10.2019 (LIITE 11);
5. Lapuan tuomiokapitulin päätös rovastikuntajaosta 1.1.2020 alkaen
(LIITE 12);
6. Talousjohtajan päätös 8/2019 (nähtävillä kokouksessa)
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee saaneensa yllä mainitut asiakohdat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
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139 §
SEPPELEEN LASKIJAN VALINTA
6.12.2019 itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen jälkeen seurakunnan
edustaja laskee seppelen Saarijärven sankarivainajien haudoille.
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee seppeleen
laskijan sankarivainajien haudoille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajaksi Timo Jokisen.

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.22.
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