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27 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

28 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Edellisessä kokouksessa
pöytäkirjan tarkastajina toimineet Anna-Liisa Talaskivi ja Hannu
Talaskivi.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Viljakainen ja Sari Honkonen.

29 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:
Päätettiin käsitellä ensin 39 § Tilinpäätöksen hyväksyminen.
Päätettiin, että varapuheenjohtaja Timo Jokinen toimii puheenjohtajana
ja sihteerinä kohdan 36 § käsittelyn ajan.
Käsitellään kiireellisissä asioissa 41 § Veteraanien päivän 27.4.2018 ja
Kaatuneiden muistopäivän 20.5.2018 juhlallisuuksien seppeleenlaskijat.

Pöytäkirjan tarkastus:
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30 §
VAALILAUTAKUNNAN TÄYDENNYS
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan (17.1.2018 § 4)
seurakuntavaalien 2018 vaalilautakuntaan kuusi (6) varsinaista jäsentä
Heikki Tarvainen, Olavi Vuori, Pentti Tuomi, Liisa Mäkinen
(Pylkönmäen kappeliseurakunnan edustaja), Kirsi Saari (Kannonkosken
kappeliseurakunnan edustaja) ja Tuula Kinnunen (Kivijärven
kappeliseurakunnan edustaja). Samoin kirkkovaltuusto valitsi
seurakuntavaalien 2018 vaalilautakuntaan kuusi (6) varajäsentä TarjaMerruntaus-Peltola, Anna-Liisa Talaskivi, Heikki Kalliokoski, Paula
Kotka (Pylkönmäen kappeliseurakunnan edustaja), Jaana Hänninen
(Kannonkosken kappeliseurakunnan edustaja) ja Marita Pasanen
(Kivijärven kappeliseurakunnan edustaja).
Kirkkovaltuusto totesi nykyisen voimassa olevan lain mukaisesti, että
kirkkoherra Jarmo Autonen kuuluu vaalilautakuntaan virkansa puolesta.
Kirkon vaalijärjestys (laki seurakuntavaaleista) on kuitenkin
muuttumassa ja eduskunta hyväksynee uuden lain kevään aikana. Uuden
lain mukaan (joka ei voimassa) kirkkoherraa ei kuitenkaan kuulu
vaalilautakuntaan virkansa puolesta vaan hänet pitää nimenomaan valita
vaalilautakuntaan. Varajäseniä pitää olla yhtä monta kuin valittuja
jäseniä. Mikäli kirkkoherra halutaan vaalilautakuntaan, kannattaa hänet
lain muutoksesta johtuen nimenomaan valita. Koska lain mukaan
varajäseniä tulee olla yhtä monta kuin varsinaisia jäseniä, on myös
varajäsen valittava. Kirkkoherra on tiedustellut varajäseneksi KaijaLeena Kaunosta.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Mikäli kirkkoherran halutaan kuuluvan vaalilautakuntaan esittää
kirkkoneuvosto kirkkovaltuustolle, että vaalilautakuntaan täydennetään
valitsemalla vaalilautakunnan jäseneksi Jarmo Autonen ja varajäseneksi
Kaija-Leena Kaunonen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastus:
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31 §
VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT
Saarijärven seurakunnassa on ollut käytäntönä maksaa kokouspalkkiota
ainoastaan seurakuntavaalien vaalilautakunta työskentelystä
vaalilautakunnan jäsenille. Talousarviossa on varattu vaalilautakunnan
luottamushenkilöjäsenten kokouspalkkioihin 5.000 euroa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Vaalilautakunnan luottamushenkilöjäsenille maksetaan lautakunnan
kokouksista palkkiota 35,00 euroa yhtä kokousta kohti.
2. Kokouspalkkioiden lisäksi vaalilautakunnan
luottamushenkilöjäsenille maksetaan palkkiota 50,00 euroa kutakin
vaalipäivää kohti.
3. Kirkkoherra Jarmo Autoselle ei makseta palkkiota. Vaalilautakunnan
sihteeri Marjaana Raitoselle kertyvä lisä- tai ylityö
vaalilautakuntatyöskentelystä korvataan vapaana. Työntekijät
osallistuvat vaalityöskentelyyn ennakkoäänestyksen
vaalitoimitsijoina ja vaaliavustajina työajallaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. Ehdotuksen mukainen.
2. Kokouspalkkioiden lisäksi vaalilautakunnan
luottamushenkilöjäsenille maksetaan palkkiota 50,00 euroa kutakin
vaalipäivää, myös ennakkoäänestyspäivää, kohti.
3. Ehdotuksen mukainen.
Tuula Kinnunen ja Anna-Liisa Talaskivi poistuivat pykälän käsittelyn
ajaksi.

32 §
VAALIKUULUTUKSET JA ILMOITUKSET
Seurakuntavaalien 2018 lain ja säädösten mukaiset viralliset kuulutukset
tulee julkaista sovituissa lehdissä tai julkaisuissa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntavaalien 2018 lain ja säädösten mukaiset viralliset kuulutukset
julkaistaan Sampo-lehdessä ja Viispiikkisessä. Tämän lisäksi vaaleja
voidaan informoida ja markkinoida Saarijärveläisessä kirkkoherran tai
vaalilautakunnan aloitteesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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33 §
SEURAKUNTAVAALIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA
Kirkkoneuvosto tutustuu kirkkoherran laatimaan Minun kirkkoni,
seurakuntavaalien 2018 viestintäsuunnitelmaan, joka on LIITTEENÄ 1.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi viestintäsuunnitelman ja totesi, että
kirkkoherra tai vaalilautakunta voi tarvittaessa päivittää Minun kirkkoni,
seurakuntavaalien 2018 viestintäsuunnitelmaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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34 §
SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN EU-TIETOSUOJAOHJEISTUS JA
EU-TIETOSUOJAHENKILÖN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN
Saarijärven seurakunnassa on valmisteltu LIITTEENÄ 2 oleva
tietosuojaohjeistus, josta puuttuu vielä listaus seurakunnan
henkilörekistereistä. Tietosuojaohjeistus sisältää seurakunnan tietosuojan
nykytilan kuvauksen, toimenpideohjeet henkilöstölle ja liitteenä
seurakunnan tietosuojahenkilön tehtävänkuvan, tietotilinpäätöspohjan ja
toimenpidesuunnitelman vuodelle 2018.
Tietosuoja-asetus edellyttää organisaatioiden kuvaavan nykytilansa ja
ylläpitävän luetteloa henkilörekistereistä. Lisäksi organisaatioilla tulee
olla toimenpideohjeistus eri tilanteisiin (tietosuojaloukkaus, tietojen
antaminen). Hyvänä käytäntönä pidetään organisaation tekemää
tietotilinpäätöstä, joka kuvaa sekä organisaation valveutuneisuutta
tietosuojan suhteen, että antaa luottamushenkilöille ja sidosryhmille
tietoa tietosuojasta organisaatiossa.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 8.2.2018 päätettiin nimetä Saarijärven
seurakunnan tietosuojahenkilöksi 1.1.2018 alkaen Emilia Jalomäki.
Hänen vastuullaan on tietotilinpäätöksen kokoaminen ja useimmat
tietosuojaan liittyvät toimenpiteet. Hänelle tulisi valita lisäksi
varahenkilö. Toimistosihteeri Sirpa Liimatainen on monissa
asiakokonaisuuksissa talousjohtajan sijainen ja hänellä on seurakunnan
toimintatavoista kattavat tiedot. Jalomäen ja Liimataisen toiminta
tietosuojatyössä voidaan toteuttaa taloustoimistossa kahden hengen
tiiminä. Tietosuojahenkilön tehtävänkuva on seurakunnan
tietosuojaohjeistuksen liitteenä 3.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto nimeää Saarijärven seurakunnan
varatietosuojahenkilöksi 1.1.2018 alkaen toistaiseksi toimistosihteeri
Sirpa Liimataisen.
2. Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan tietosuojahenkilön
tehtävänkuvan olevan tietosuojaohjeistuksen liitteen 1. mukainen.
3. Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan toteuttavan vuodesta 2018
alkaen tietosuojatilinpäätöksen, jonka sisältö on
tietosuojaohjeistuksen liitteen 2. mukainen.
4. Kirkkoneuvosto hyväksyy Saarijärven seurakunnan
tietosuojatoimenpiteet vuodelle 2018 tietosuojaohjeistuksen liitteen
3. mukaisesti.
5. Kirkkoneuvosto merkitsee Saarijärven seurakunnan
tietosuojaohjeistuksen tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. -5.).

Pöytäkirjan tarkastajat:
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EI NIMITIETOJA VERKKOON!
35 §
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36 §
KIRKON SOPIMUSALAN NEUVOTTELUTULOS JA SIIHEN
LIITTYVÄT TOIMENPITEET
Kirkon sopijaosapuolet pääsivät 15.2.2018 sopuun evankelis-luterilaisen
kirkon ja sen seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevasta
sopimuksesta vuosille 2018-2020.
Kirkon sektorin pääsopijajärjestöt Julkisalojen koulutettujen
neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan Unioni ja Kirkon alat sekä
seurakuntatyönantajia edustava Kirkon työmarkkinalaitos ovat
saavuttaneet neuvottelutuloksen uudeksi kirkon virka- ja
työehtosopimukseksi ajalle 1.2.2018-31.3.2020.
Yleisen palkkausjärjestelmän sopimuskorotukset:
 1,1 % yleiskorotus 1.4.2018 lukien
 108 euron kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä
 1 % yleiskorotus 1.4.2019 lukien
 368 euron kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä
 Kertaerien maksaminen edellyttää, että työntekijällä on vähintään
5 kuukautta kestävä palvelussuhde 1.4. – 31.10. välisenä aikana
siten, että palvelusuhteeseen sisältyy kesäkuu kokonaisuudessaan
ja hänelle maksetaan palkkaa kesäkuulta.
 Lisäksi seurakunnan tulee käyttää 1.1.2020 lukien
 0,5 %:n suuruinen järjestelyerä suorituslisään
(nykyinen harkinnanvarainen henkilökohtainen
palkanosa hava)
 0,6 %:n suuruinen järjestelyerä suorituslisään ja/tai
tehtäväkohtaiseen palkanosaan
Tuntipalkkajärjestelmän piiriin kuuluvien sopimuskorotukset:
 1,6 % yleiskorotus 01.04.2018 lukien
 1,6 % yleiskorotus 01.04.2019 lukien
Ylimmän johdon palkkojen sopimuskorotukset:
 järjestelyeränä 1,6 % 1.4.2018 alkaen
 järjestelyeränä 1,6 % 1.4.2019 alkaen
Luottamusmieskorvauksen korotukset:
 3,2 % korotus 1.4.2018 alkaen
Muutoksia henkilökohtaiseen palkanosaan:
 Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän (hava) korvaava
suorituslisä otetaan käyttöön kaikissa seurakunnissa 1.1.2020.
Suorituslisään kussakin seurakunnassa käytettävä määrä on
vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä
olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suorituslisän käyttöönoton yhteydessä toteutetaan myös
vuosisidonnaisen palkanosan muutos kokemuslisäksi. 1.1.2020
alkaen euromääräistä kokemuslisää maksetaan 5 kokemuslisää
kerryttävän vuoden jälkeen vähintään 4 % kunkin
vaativuusryhmän keskipalkasta, 10 vuoden jälkeen vähintään 8
% kunkin vaativuusryhmän keskipalkasta ja 15 vuoden jälkeen
12 % kunkin vaativuusryhmän keskipalkasta. Kenenkään
maksussa oleva palkka ei tästä muutoksesta johtuen kuitenkaan
laske. Mikäli muutoshetkellä 1.1.2020 maksussa oleva
vuosisidonnainen palkanosa on pienempi kuin uuden
kokemuslisäjärjestelmän mukainen kokemuslisä, korotetaan
maksussa olevaa määrää kokemuslisämääräysten mukaiseksi.
Kunnan ja valtion sopimusratkaisuihin sisältynyt
tuloksellisuuserä käytetään kirkon sopimusalalla suorituslisän
rahoittamiseen.

Muita muutoksia:
 Hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaikamallin
käyttöönottoa hankaloittaneet aikarajoitukset poistetaan.
Moduulityöaikamalli voidaan jatkossa ottaa käyttöön joko
toistaiseksi voimassaolevana tai määräajaksi.
 Leirin johtajalisän maksamista rajoittaneet
osallistujamääräkirjaukset poistuvat. Jatkossa erityinen
leirityöhyvitys eli yksi vapaapäivä voidaan myöntää myös
arkipäiville sijoittuvilta vähintään 36 tuntia kestäviltä leireiltä.
 Ratkaisu sisältää myös joitain muita tekstimuutoksia sopimuksen
eri osa-alueille.
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yleisen palkkausjärjestelmän
sopimuskorotukset:
i. Vuonna 2018: 1,1 % yleiskorotus 1.4.2018 lukien, 108 euron
kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä
ii. Vuonna 2019: 1 % yleiskorotus 1.4.2019 lukien, 368 euron
kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.
iii. Kertaerien maksaminen edellyttää, että työntekijällä on vähintään
5 kuukautta kestävä palvelussuhde 1.4. – 31.10. välisenä aikana
siten, että palvelusuhteeseen sisältyy kesäkuu kokonaisuudessaan
ja hänelle maksetaan palkkaa kesäkuulta.
iv. Lisäksi seurakunnan tulee käyttää 1.1.2020 lukien 0,5 %:n
suuruinen järjestelyerä suorituslisään (nykyinen
harkinnanvarainen henkilökohtainen palkanosa hava) ja 0,6 %:n
suuruinen järjestelyerä suorituslisään ja/tai tehtäväkohtaiseen
palkanosaan.
2. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tuntipalkkajärjestelmän piiriin
kuuluvien sopimuskorotukset: 1,6 % yleiskorotus 01.04.2018 lukien
1,6 % yleiskorotus 01.04.2019 lukien
Pöytäkirjan tarkastajat:
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jatkuu 36 §
3. Kirkkoneuvosto päättää ylimmän johdon J ja K-hinnoitteluryhmän,
eli talousjohtajan ja kirkkoherran, peruspalkkoja korotettavan
1.4.2018 alkaen 1,6 % järjestelyerällä ja 1.4.2019 alkaen 1,6 %
järjestelyerällä
4. Kirkkoneuvosto toteaa, että ylimmän johdon, kirkkoherran ja
talousjohtajan, työn ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan
yhteisessä arvio- ja tavoitekeskustelussa, johon osallistuvat
kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja,
kirkkoherra ja talousjohtaja. Sen lisäksi on mahdollista käydä
molempien viranhaltijoiden kanssa erillinen keskustelu. Nämä
keskustelut käydään joka toinen vuosi eli kaksi kertaa vaalikaudessa.
Keskustelut käydään toimintasuunnitelman/kertomuksen laatimisen
yhteydessä.
5. Kirkkoneuvosto päättää, että tässä vaiheessa ei oteta käyttöön
hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaikamallia.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. Ehdotuksen mukainen.
2. Ehdotuksen mukainen.
3. Kirkkoneuvosto päätti korottaa kirkkoherra Jarmo Autosen
peruspalkan 5.064 euroon. Kirkkoherran ja talousjohtajan
peruspalkkoja korotetaan 1.4.2018 alkaen 1,6 % järjestelyerällä ja
1.4.2019 alkaen 1,6 % järjestelyerällä
4. Ehdotuksen mukainen
5. Ehdotuksen mukainen.
Timo Jokinen toimi puheenjohtaja ja sihteerinä koko pykälän käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi. Kohdan 3. keskustelun ja päätöksenteon ajaksi
kirkkoherra ja talousjohtaja poistuivat paikalta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

22.3.2018
37 §
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN
Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnassa. Työnantaja nimeää työsuojelupäällikön.
Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikka ja työn luonne sekä työpaikan
laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä. Suoritettua tutkintoa tai muuta
osoitettua pätevyyttä päälliköltä ei edellytetä. Työsuojelupäällikön tulee
olla perehtynyt työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelusäännöksiin.
Hänellä tulee olla edellytykset työsuojelun yhteistoiminta-asioiden
käsittelyyn ja yhteistoiminta-asioiden järjestämiseen. Päällikön
koulutuksen ja perehdytyksen tarve on yksilö- ja työpaikkakohtaista.
Työnantajan on huolehdittava siitä, että työsuojelupäällikölle on
järjestetty riittävät toimintaedellytykset tehtävien hoitamista varten.
Työsuojelupäällikön tehtävänä on:
 avustaa työnantajaa työsuojeluasiantuntemuksen hankinnassa
 avustaa työnantajaa yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa
 avustaa työnantajaa yhteistoiminnassa työterveyshuollon ja
muiden työsuojelun asiantuntijatahojen kanssa
 toimia työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan
järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi
 kehittää työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla
 osallistua työsuojelutoimikunnan kokouksiin silloinkin, kun ei
ole sen jäsen
 osallistua työsuojelutarkastuksiin
Työsuojelupäälliköllä ei päällikön ominaisuudessa ole oikeudellista
työturvallisuusvastuuta.
Nykyinen työsuojelupäällikkö, seurakuntapastori Mervi Sahinaho on
virkavapaalla 28.3.2018 alkaen (Kn 17.1.2018 § 5). Hänen
virkavapaansa kokonaisaika on 28.3.2018 - 8.2.2019. Seurakunnan tulee
nimetä työsuojelupäällikkö virkavapaan ajaksi. Kirkkoherra Jarmo
Autonen on toiminut aikaisemmin seurakunnan työsuojelupäällikkönä ja
on lupautunut hoitamaan tehtävää Mervi Sahinahon virkavapaan ajan.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää seurakuntapastori Mervi Sahinahon virkavapaan
ajaksi Saarijärven seurakunnan työsuojelupäälliköksi kirkkoherra Jarmo
Autosen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
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38 §
KIVIJÄRVEN PAPPILAN LAITTAMINEN AVOIMEEN MYYNTIIN

Kn 8.2.2018 § 22

Kiinteistötyöryhmän kokouksessa 24.1.2018 Tarvaalan pappilan
myyntiä koskevassa keskustelussa esiin nousi myös Kivijärven pappila,
eli Havaksen pappila:
- Kiinteistötyöryhmä ehdottaa, että samalla laitetaan myyntiin myös
Kivijärvellä sijaitseva Havaksen pappila. Pappila on ollut jo kauan
käyttämätön, huonossa kunnossa ja puutarha villiintynyt. Silti siitä
on vuositasolla 1000 euron turhat kulut eli kymmenessä vuodessa 10
000 euroa. Pappiloiden yhteinen myynti-ilmoitus voisi tuoda lisää
kiinnostuneita ja lisähuomiota.
Kivijärven pappila on huonossa kunnossa eikä sitä ole käytetty pitkään
aikaa mihinkään. Saarijärven seurakunnan strategian mukaista pappilan
omistaminen ei ole. Alueelle 2008 valmisteltu kaava ei edennyt ikinä
valtuustoon saakka. Kahden pappilan myynti-ilmoitus yhtä aikaa voisi
tuoda enemmän kiinnostuneita ostajia molemmille pappiloille.
LIITTEENÄ 5 on kaavaluonnos, josta näkyy Kivijärven Tervaniemeen
suunniteltu alue. Keskellä sijaitsee Kivijärven pappila ja määräalue,
jonka seurakunta voisi laittaa myyntiin (alue merkitty punaisella
ruksilla).
Kirkkoneuvoston kokoukseen tuodaan lisätietoa myyntiprosessista ja
markkinointikustannuksista (talousjohtajan palaveri kiinteistönvälittäjän
kanssa to 2.2.2018).
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Saarijärven seurakunta laittaa Havaksen pappilan myyntiin.
2. Saarijärven kirkkoneuvostolle osoitetut tarjoukset voi lähettää
suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen ”Saarijärven seurakunta
Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi”. Kirjekuoren päälle tulee laittaa
merkintä ”Kivijärven pappila” viimeistään 2.5.2018.
3. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.
4. Tarjouksille ei aseteta alarajaa.
----Talousjohtajan ja kiinteistönvälittäjä Lauri Pasasen to 2.2.2018 pidetyssä
palaverissa todettiin, että Havaksen pappilalle tulee laittaa pohjahinta
ilmoituksia varten (Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa
annettavista tiedoista 130/2001). Pohjahinta voisi olla 1.000 euroa.
Todettiin, että seurakunta voisi myydä myös yhden kaavoittamattoman
rantatontin pappila-alueen lisäksi. Ilmoittelu voidaan hoitaa yhdessä
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Tarvaalan pappilan myynnin kanssa. Näiden seikkojen perusteella
talousjohtaja toi kokoukseen muutetun päätösehdotuksen.
Talousjohtajan muutettu päätösehdotus:
1. Saarijärven seurakunta laittaa Havaksen pappilan myyntiin
2. Samassa yhteydessä seurakunta voi myydä myös rantaan rajoittuvan
määrä-alan (LIITTEESSÄ 5 kuvatut rantatontit).
3. Myynnistä vastaa Saarijärven Kiinteistövälitys Oyj / Lauri Pasanen
4. Kiinteistönvälittäjän palkkio on 3,6 prosenttia
5. Seurakunta vastaa lehti-ilmoittelukustannuksista
6. Pohjahinta Havaksen pappilalle on 1.000 euroa
7. Pohjahinta rantatontille on 1.000 euroa
8. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian lisävalmisteluun ja pyytää Kivijärven
kappelineuvostolta asiasta lausunnon.
------

Kn 22.3.2018 38 §

Kivijärven kappelineuvosto kokoontui torstaina 8.3.2018
kiinteistöinfoon. Talousjohtaja kertoi kappelineuvostolle ajankohtaisista
kiinteistöasioista Kivijärven kappeliseurakunnan alueella. Tilaisuudessa
käsiteltiin myös Kivijärven pappilan myyntiä. Kappelineuvosto totesi,
että pappila voidaan laittaa myyntiin. Kappelineuvosto edellyttää, että
varsinainen myyntipäätös tulee kappelineuvostoon lausuntoa varten.
LIITTEENÄ 3 on kaavaluonnos, josta näkyy Kivijärven Tervaniemeen
suunniteltu alue. Keskellä sijaitsee Kivijärven pappila ja määräalue,
jonka seurakunta voisi laittaa myyntiin (alue merkitty punaisella
ruksilla). Lisäksi kaavaluonnoksessa näkyy rantatontit.
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Saarijärven seurakunta laittaa Havaksen pappilan myyntiin
2. Samassa yhteydessä seurakunta voi myydä myös rantaan rajoittuvan
määrä-alan
3. Myynnistä vastaa Saarijärven Kiinteistövälitys Oyj / Lauri Pasanen
4. Kiinteistönvälittäjän palkkio on 3,6 prosenttia
5. Seurakunta vastaa lehti-ilmoittelukustannuksista
6. Pohjahinta Havaksen pappilalle on 1.000 euroa
7. Pohjahinta rantatontille on 1.000 euroa
8. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
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TILINPÄÄTÖKSEN 2017 HYVÄKSYMINEN
Taloussäännön mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää
tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä
toimintakertomuksen, johon sisältyy talousarvion toteutumisvertailu.
Osana tilinpäätöstä esitettävä toimintakertomus on kirkkohallituksen
ohjeiden mukaan mahdollisimman lyhyt ja olennaisiin asioihin
keskittyvä selvitys seurakunnan kuluneen vuoden toiminnasta ja
taloudesta. Se antaa kokonaiskuvan seurakunnan työaloittaisista
toiminnan aikaansaannoksista ja taloudesta.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet
ja talousjohtaja. Tilinpäätösaineisto on LIITTEENÄ 4.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy ja allekirjoittaa Saarijärven seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2017; ja
2. esittää kirkkovaltuustolle tilikauden 2017 alijäämän, 202.218,86
euron, kirjaamista taseeseen tilikauden yli-/alijäämätilille ja alijäämän
kattamista edellisten vuosien ylijäämästä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (1.-2.).
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1.
2.
3.
4.

Kiinteistötyöryhmän kokousmuistio 2/2017 (LIITE 5)
Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportti 24.1. – 21.2.2018 (LIITE 6)
Kannonkosken seurakuntatalon remontin tilanne
Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastus Kannonkosken
seurakuntatalon remonttityömaalle 22.2.2018
5. Kivijärven kirkon ja tapulin koemaalinpoisto kuivajäämenetelmällä
muistio 8.3.2018 (LIITE 7)
6. Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yleisjohtokunnan
kokouspöytäkirja 20.2.2018 ja vuoden 2017 toimintakertomus
7. Jyväskylän seurakunnan perheasiainneuvottelukunnan
yleisjohtokunnan kokouspöytäkirja 19.2.2018 ja vuoden 2017
toimintakertomus
8. Keski-Suomen IT-alueen yleisjohtokunnan kokouspöytäkirja
27.2.2018 ja vuoden 2017 toimintakertomus
9. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin 21.2.2018 pidetyn kokouksen
päätös Saarijärven seurakunnan virkajärjestelyistä
10. Saarijärven kaupungin tontinkäyttösuunnitelmat kaupungin keskustaalueella.

41 §
KIIREELLISET ASIAT
SEPPELEENLASKIJOIDEN VALINTA KANSALLISEN
VETERAANIPÄIVÄN 27.4.2018 JA KAATUNEIDEN
MUISTOPÄIVÄN 20.5.2018 JUHLALLISUUKSIIN
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan seppeleenlaskijaksi
kansallisen veteraanipäivän 27.4.2018 ja sankarivainajien 20.5.2018
muistoksi pidettäviin juhlallisuuksiin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi seppeleenlaskijaksi kansallisen veteraanipäivän
juhlallisuuksiin 27.4.2018 Eero Sekin ja kaatuneiden muistopäivän
juhlallisuuksiin 20.5.2018 Vesa-Matti Laaksonen.
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