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108 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

109 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Edellisessä kokouksessa
pöytäkirjan tarkastajina ovat toimineet Anna-Liisa Talaskivi ja Pirjo
Leppämäki
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Liisa Talaskivi ja Vesa-Matti
Laaksonen.

110 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

22.11.2018
111 §
APUSUNTION TYÖSUHDE AJALLE 1.1.-31.12.2019
Saarijärven alueen apusuntiona on toiminut määräaikaisesti Iiris
Kauppinen. Hän on työskennellyt Pia Rantalan lomittajana ja
sijaisena. Iiris Kauppinen on käytettävissä apusuntiona seurakunnassa
myös vuonna 2019. LIITTEENÄ 1 ilmoitus/suostumus.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Iiris Kauppinen otetaan tarvittaessa tulevan suntion
työsopimussuhteeseen määräaikaisesti 01.01.-31.12.2019;
2. työtehtävänä on Saarijärven alueella suntion vuosilomien ja
kuukausivapaapäivien sijaisen tehtävät;
3. Saarijärven suntion toimiessa Pylkönmäen suntion sijaisena avustaa
Saarijärven suntion tehtävissä;
4. palkkaus on hinnoitteluryhmän T2 mukainen perustuntipalkka 11,62
e/h lisättynä kokemuslisällä 1,73 e/h ja kokonaistuntipalkka 13,35
e/h;
5. tavanomaiset KirVESTES:n mukaiset virkamatkat korvataan;
6. työskentelypaikka on Saarijärven kirkko (josta matkakorvaukset)
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 6.).

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

22.11.2018
112 §
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.
Vuonna 2019 Kivijärven kirkko pidetään lisäksi suljettuna 15.431.8.2019 välisenä aikana kirkon ja kellotapulin ulkomaalauksen sekä
huputuksen vuoksi.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kappeliseurakuntien jumalanpalvelukset vietetään Kannonkoskella
ja Pylkönmäellä 1.1 - 31.3.2019 sekä Kivijärvellä 1.1 - 31.8.2019
kirkkojen sijasta seurakuntataloissa.
2. Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulin suostumuksen ehtoollisen
viettoon Kannonkosken ja Pylkönmäen seurakuntataloissa ajalle 1.1
- 31.3.2019 sekä Kivijärven seurakuntatalossa ajalle 1.1 - 31.8.2019
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 2.).

Pöytäkirjan tarkastus:
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113 §
KEHITYSVAMMAISTYÖN YHTEISJOHTOKUNNAN VALINTA
Saarijärven seurakunnalla on vuoro valita edustajansa (jäsen ja
henkilökohtainen varajäsen) Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019-2022.
Valinnan tekee Yhteistoimintasopimuksen mukaan kirkkovaltuusto.
Jäsen ja varajäsen valitaan päivitetyn sopimuksen mukaan neljäksi
vuodeksi. Kokouksia on yleensä 2 kertaa vuodessa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Saarijärven
seurakunnan edustajat jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen KeskiSuomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan vuosiksi
2019-2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

22.11.2018
114 §
RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2019
Kirkkoneuvoston tulee käsitellä ja hyväksyä seurakunnan
rippikoulusuunnitelma. Suunnitelma LIITTEENÄ 2.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan rippikoulusuunnitelman 2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

115 §
KOULUTUSSUUNNITELMA 2019
Talousarvioon 2019 on varattu 12 300 euroa henkilökunnan
koulutukseen vuodelle 2019.
Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen
mukainen ehdotus koulutussuunnitelmaksi vuodelle 2019 on
LIITTEENÄ 3.
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. tutustuu koulutussuunnitelmaehdotukseen; ja
2. päättää ehdotuksen hyväksymisestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 2.). Lisäksi kirkkoneuvosto päätti,
että kirkkoherralla ja talousjohtajalla on mahdollisuus myöntää lupa
hyväksytyn koulutussuunnitelman ulkopuoliseen koulutukseen
harkintansa mukaan määrärahan puitteissa.

Pöytäkirjan tarkastus:
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116 §
TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2019 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 ole tarkoitus korottaa.
Mellikan leirikeskuksessa on toteutettu syksyllä 2017 lukitusjärjestelmän
uusinta, jonka kustannukset olivat noin 10.000 euroa. Kirkkoneuvoston
päätti 24.09.2015 § 87, että työntekijän kadottamasta avaimesta peritään
100 euron maksu. Mellikan vuokralaisten, muiden tilojen vuokralaisten
ja vuokra-asuntojen asukkaiden kadottamien avainten osalta ei ole
aikaisemmin tehty päätöstä perittävästä maksusta.
Työntekijöiltä on aikaisemmin peritty lämmitystolpan käyttömaksua
kolmelta kuukaudelta vuosittain (10 euroa kuukaudessa). Leutoina
talvina maksu on jätetty perimättä, mikäli lämmityskertojen lukumäärä
jää alle kymmeneen. Perittävän käyttömaksun kokonaismäärä ei ole ollut
suuri ja laskutukseen kuluva aika ja laskutuskulut ovat laskeneet
seurakunnan nettotuloa käyttömaksusta.
Ehdotus tilojen käyttömaksuiksi 1.1.2019 alkaen on LIITTEENÄ 4.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. vahvistaa tilojen käyttömaksut liitteen mukaan 01.01.2019 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,
4. päättää, että auton lämmitystolpan käyttömaksua ei jatkossa peritä
työntekijöiltä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 4.).

Pöytäkirjan tarkastus:
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117 §
PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN / Pyhämäki 729-407-13-139
Pyhämäen tilalle (729-407-13-139) alueelle on valmisteltu myyntiin
leimikko.
Tarjoukset saatiin Stora Ensolta, Metsä Groupilta ja Mhy:n
puunvälitykseltä. Mahdolliset bonukset on huomioitu vertailua tehtäessä
niin, että tästä kaupasta kertyvät bonukset lasketaan mukaan. Jo
kertyneet ja seuraavan kaupan yhteydessä mahdollisesti maksettavat
bonukset on jätetty pois laskuista. Ne säilyvät siihen asti, kun seuraava
kauppa saadaan tehtyä kyseisen ostajan kanssa.
Määräaikaan mennessä saatiin 3 tarjousta. Tarjousyhteenvedon mukaan
tarjousten kokonaishinta-arviot ovat seuraavat:
Mhy:n puunvälitys
MetsäGroup
Stora Enso Oyj

16.000 euroa
15.602 euroa
15.137 euroa

Karttaliite on LIITTEENÄ 5.
Puukaupan tarjousvertailu on LIITTEENÄ 6.
Tarjoukset nähtävänä kokouksessa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. toteaa, että Metsänhoitoyhdistyksen puunvälitys on jättänyt
leimikosta hinnaltaan korkeimman 16.000 euron tarjouksen; ja
2. em. perusteella päättää hyväksyä Metsänhoitoyhdistyksen
puunvälityksen tarjouksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 2.).
Pekka Viljakainen jääväsi itsensä ja poistui kokoustilasta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
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118 §
HAUDANHOITOMAKSUJEN VAHVISTAMINEN 1.1.2019
ALKAEN
Vuodelle 2019 esitetään kaikkien vuosihoitohintojen nostamista
seuraavasti:
1 kivi 0-1 m
2 vierekkäistä kiveä o 1-2 m
3 vierekkäistä kiveä 2-3 m

60,00 €  65,00 €
80,00 €  85,00 €
110,00 €  115,00 €

Hautakukkien hintoihin esitetään kahta korotusta:
Ruusubegonia
Verenpisara
Kesäbegonia

5,00 €  5,50 €
4,00 €  5,50 €
2,00 €  2,00 €

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.
Ehdotus haudanhoitomaksuiksi vuodelle 2019 on LIITTEENÄ 7.
Hinnastossa viiden vuoden hoitohinnat on laskettu kertomalla
vuosihoitohinta kertoimella 5,16.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. vahvistaa haudanhoitomaksut vuodelle 2019 liitteen mukaan; ja
2. päättää, että kesähoitokaudelle 2019 ei enää juhannuksen jälkeen
tehdä uusia hoitosopimuksia.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. -2.).

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
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119 §
KONEELLISTA HAUDANKAIVUA KOSKEVA
TARJOUSKILPAILU SAARIJÄRVEN HAUTAUSMAILLA

kn 25.10.2018 § 100

Saarijärven Kirkon, Läntisen ja Kolkanlahden hautausmaiden koneellista
haudankaivua koskevasta tarjouskilpailusta ilmoitettiin Sampo-lehdessä
4.10.2018. Tarjouksia pyydettiin 1.1.2019 - 30.4.2022 väliselle ajalle.
Tarjousasiakirjat on annettu kiinnostuneille urakoitsijalle. Tarjouksille
asetettu määrä aikaa päättyy 24.10. klo 15.00.
Tarjouspyyntö, työselitys ja tarjouslomake ovat LIITTEENÄ 11, 12 ja
13
Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjousten avaamispöytäkirja
jaetaan kokouksessa, LIITE 14
Päätösehdotus tuodaan kokoukseen.
------Kiinteistötyöryhmän to 25.10.2018 kokouksessa todettiin, että
tarjouksia saapui kaksi. Tarjousten avauskokous pidettiin ke 24.10.2018
klo 15 (paikalla Sari Tarvainen ja Emilia Jalomäki). Molemmat
urakoitsijat täyttävät ehdot. Uurna-, arkku-, henkilötyötunti- ja
konetyötuntihinnat ovat suhteellisen tasaiset. Kiinteistötyöryhmän esitys
kirkkoneuvostolle on, että molemmat urakoitsijat kutsutaan
sopimusneuvotteluihin marraskuun alussa ja sopimusneuvotteluiden
tulosten perusteella tehdään hankintapäätös kirkkoneuvoston
marraskuun kokouksessa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. kutsua HT-Kone Oy:n ja Maanrakennus K. Rantalan
sopimusneuvotteluihin koneellisesta haudankaivuusta
2. valtuuttaa talousjohtaja Emilia Jalomäen, toimistosihteeri Sari
Tarvaisen ja kiinteistövastaava Keijo Sirosen toimimaan
seurakunnan edustajina sopimusneuvotteluissa,
3. siirtää hankintapäätöksen käsittelyn kirkkoneuvoston marraskuun
kokoukseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 3.).
---------

Kn 22.11.2018 § 119

Pöytäkirjan tarkastus:

Molempien urakoitsijoiden kanssa on järjestetty sopimusneuvottelut
keskiviikkona 31.10.2018. Sopimusneuvotteluiden pöytäkirjat ovat
LIITTEENÄ 8 ja 9. Sopimusneuvottelussa käytiin läpi tarjouksen sisältö
ja edellytykset urakoitsijavalinnalle.

Kirkkoneuvosto
jatkuu § 119
Kn 22.11.2018

22.11.2018

Molempien urakoitsijoiden tarjous todettiin asianmukaiseksi,
urakoitsijoilla ei ollut esittää taloudellisempia vaihtoehtoja,
aliurakoitsijoihin, turvallisuuteen ja käytännön järjestelyihin liittyvät
asiat käytiin läpi. Urakoitsijoiden tarjoukset eivät muuttuneet
sopimusneuvotteluissa esille tulleiden asioiden johdosta.
Sopimusneuvotteluiden perusteella molemmat urakoitsijat ovat valmiita
suorittamaan tarjouspyynnön ja työselitysten mukaiset tehtävät. HTKone Oy:n hinta haudan kaivuulle ja peitolle on hinnaltaan 24 prosenttia
edullisempi kuin Maanrakennus K. Rantalan. Uurnakaudankaivuussa
Maanrakennus K. Rantalan tarjous on 30 prosenttia halvempi kuin HTKone Oy:n hinta. Konetyötunti on molemmilla urakoitsijoilla saman
hintainen, henkilötyötunti on 12 prosenttia Maanrakennus K. Rantalalla
halvempi.
Saarijärven seurakunnan hautauksista uurnahautauksia on vain vajaat 18
prosenttia. Siten arkkuhautauksen hinnalla on merkittävämpi vaikutus
hautamaksuihin ja hautaustoimen menoihin kuin uurnahautauksen
hinnalla.
Tarjouspyyntö, työselitys ja tarjouslomake, tarjoukset ja tarjousten
avaamispöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa ja ne on toimitettu
edellisen kokouksen asialistan yhteydessä.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. tehdä sopimuksen Saarijärven alueen haudankaivuusta HT-Kone
Oy:n kanssa urakoitsijan jättämän tarjouksen hintojen mukaisesti; ja
2. päättää, että sopimus on voimassa 1.1.2019 – 30.4.2022 välisen ajan
kuuden kuukauden irtisanomisajoin molemmin puolin; ja
3. päättää, että tarjouspyyntöön sisältyvän 1.5.2022 – 30.4.2023
väliselle ajalle sijoittuvan option käytöstä päättää talousjohtaja.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. - 3.).

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

22.11.2018
120 §
HAUTAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
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
2019. Korotukset on merkitty tummennettuna ja koskevat vain
hautausmaksun korotusta.
Hautamaksuehdotus vuodelle 2019 on LIITTEENÄ 10.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden
2019 hautamaksut liitteen mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
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121 §
SEPPELEEN LASKIJAN VALINTA
6.12.2018 itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen jälkeen seurakunnan
edustaja laskee seppelen Saarijärven sankarivainajien haudoille.
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee seppeleen
laskijan sankarivainajien haudoille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajaksi Eero Sekin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

22.11.2018
25.10.2018
122 §
TALOUSARVIOEHDOTUS 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021
Kirkkoneuvosto antoi 19.4.2018 budjettikehykset talousarviovuodelle
2019. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan kunkin tulosyksikön
budjetissa vuonna 2019 voi olla kasvua edellisvuoteen verrattuna
enintään palkkojen nousun verran. Seurakunnan toimintakulut eivät saa
kasvaa lainkaan edellisvuoden tasosta talousarviovuonna 2019.
Talousarvion valmistelua varten työaloilta pyydettiin
talousarvioehdotukset ja ehdotukset työalan tavoitteiksi ja
painopistealueiksi vuodelle 2019. 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 teologi sekä lähetyssihteeri) ovat koonneet
oman työalansa talousarvioehdotuksen ja vastaavat myös työalansa
budjetista. Kappeliseurakuntia koskevat ehdotukset on pyydetty
kappeliseurakuntien papeilta, jotka myös vastaavat budjetistaan.
LIITTEENÄ 17 on ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 20202021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarviossa on varsin
seikkaperäinen yleis- ja perusteluosa
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 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2020-2021 kappelineuvostojen lausunnot ja
2) hyväksyy talousarvioehdotuksen 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2020-2021 liitteen mukaan ja esittää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ehdolla, että asiakirjaan ei
pyydetyissä lausunnoissa esitetä muutoksia.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 2.).
------

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
122 § jatkuu
Kn 22.11.2018

22.11.2018
25.10.2018

LIITTEENÄ 11 on vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021
toiminta- ja taloussuunnitelma.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. tutustuu kappelineuvostojen lausuntoihin; ja
2. pitää voimassa 25.10.2018 § 103 tekemänsä päätöksen kohdan 2,
mikäli kappelineuvostojen lausunnoissa ei esitetä muutoksia
taloussuunnitelmaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 2.).

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

22.11.2018
123 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1) Kuulumiset kiinteistötyöryhmän 21.11.2018 kokouksesta
2) Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportti 24.10. – 21.11.2019 (LIITE
16)
3) Nuorisotyön vastuuryhmän 5.11.2018 pidetyn kokouksen muistio
(LIITE 12)
4) Kannonkosken kappelineuvoston 31.10.2018 pidetyn kokouksen
pöytäkirja (LIITE 13)
5) Pylkönmäen kappelineuvoston 1.11.2018 pidetyn kokouksen
pöytäkirja (LIITE 14)
6) Kevään 2019 kokous- ja koulutusaikataulu (LIITE 15)
7) Kirkkoherran päätös 9/2018: Nuorisotyönohjaajan sijaiseksi valitaan
1.1. – 28.2.2019 Heidi Saari
8) Paikallinen sopiminen KIRVESTES:n mukaisen suorituslisän
käyttöön ottamisesta Saarijärven seurakunnassa
9) Paikallinen virka- ja työehtosopimus luottamusmiesten asettamisesta,
tehtäväjaosta, ajankäytöstä ja luottamusmiehille maksettavista
korvauksista
10) 2.11.2018 järjestetyssä vaalissa Saarijärven seurakunnan Kirkon alat
ry:n pääluottamusmieheksi on valittu toimistosihteeri Sari Tarvainen
ja varaluottamusmieheksi Marko Savolainen.
11) Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuskertomus,
tarkastusajankohta 25.10.2018. Tarkastuksen suorittaneet Hannu
Talaskivi ja Pekka Viljakainen. (LIITE 17)

124 §
KIIREELLISET ASIAT

.

Pöytäkirjan tarkastajat:

