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22.5.2018

Kirkkoherra Jarmo Autonen piti kokouksen aluksi alkuhartauden ja laulettiin virsi 125.

9§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti kokouksen ajankohta on
ilmoitettu seurakunnallisissa ilmoituksissa 3.5.2018 Sampo-lehdessä
ja Viispiikkisessä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkossa
sunnuntaina 6.5.2018.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti kokouksen
kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta ja pidetty seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

10 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Luotola ja Jukka Iso-Ahola.

11 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

22.5.2018
8.2.2018
12 §
SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN METSÄSUUNNITELMA 2018 –
2028

Kn 8.2.2018 § 15

Kirkkojärjestyksen 10 luvun 25 pykälä:
”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996)
tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti.
Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta
edustavan yhteisön tai henkilön laatima.”
Seurakunnalla on metsää n. 2700 hehtaaria 25 tilalla, jotka sijaitsevat
kolmella paikkakunnalla: Saarijärvellä, Kannonkoskella ja Kivijärvellä.
Kirkkoneuvosto tilasi 20.4.2017 seurakunnalle uuden
metsäsuunnitelman vuosille 2018 – 2028 Mhy Keski-Suomelta hintaan
26190 euroa (alv 0 5), laskutus toteutuneiden hehtaarien mukaisesti.
Seurakunta edellytti, että suunnitelman tulee olla valmis tammikuun
2018 loppuun mennessä.
Vuosille 2018 - 2028 laadittu metsäsuunnitelma antaa seurakunnalle
hyvät edellytykset metsäomaisuutensa käytön suunnitteluun
osana muuta omaisuudenhallintaa yhdessä Metsänhoitoyhdistys KeskiSuomen ry:n kanssa. Suunnitelmaa täsmennetään vuosittaisilla hoito- ja
käyttösuunnitelmilla sekä tulo- ja menoarvioilla
Saarijärven seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2018 – 2028
esittelee kokouksessa metsäasiantuntija Janne Löytöjärvi, joka on
seurakunnan yhteyshenkilö Mhy Keski-Suomessa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto tutustuu Saarijärven seurakunnan metsäsuunnitelmaan
vuosille 2018 – 2028 ja esittää kirkkovaltuustolle sen hyväksymistä
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto tutustui Saarijärven seurakunnan metsäsuunnitelmaan
vuosille 2018 – 2028 Janne Löytöjärven (Keski-Suomen
Metsänhoitoyhdystys) ja Saarijärven alueen maastotyöt tehneen Pekka
Ulkuniemen esittelemänä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
metsäsuunnitelman hyväksymistä.
Pekka Viljakainen oli läsnä metsäsuunnitelman esittelyssä, mutta jääväsi
itsensä päätöksenteosta ja poistui kokoushuoneesta sen ajaksi.
---------------

Kv 22.5.2018 § 12

Pöytäkirjan tarkastus:

Saarijärven seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2018 – 2028
esitteli kokouksessa metsäasiantuntija Janne Löytöjärvi, joka on
seurakunnan yhteyshenkilö Mhy Keski-Suomessa.

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

Kv 22.5.2018 § 12

22.5.2018
8.2.2018

Pekka Viljakainen oli läsnä metsäsuunnitelman esittelyssä, mutta jääväsi
itsensä päätöksenteosta ja poistui kokoushuoneesta sen ajaksi.
LIITTEENÄ X0 Janne Löytöjärven kokouksessa esittelemä
tiivistelmä metsäsuunnitelmasta.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi Saarijärven seurakunnan metsäsuunnitelmaan
vuosille 2018 – 2028.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

22.5.2018
22.3.2018
13 §
VAALILAUTAKUNNAN TÄYDENNYS

Kn 22.3.2018 § 30

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.
----------

Kv 22.5.2018 § 13

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vaalilautakuntaan
täydennetään valitsemalla vaalilautakunnan jäseneksi Jarmo Autonen ja
varajäseneksi Kaija-Leena Kaunonen.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti täydentää vaalilautakuntaa valitsemalla
vaalilautakunnan jäseneksi Jarmo Autosen ja varajäseneksi Kaija-Leena
Kaunosen.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

22.3.2018
19.4.2018
22.3.2018
14 §
VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kn 22.3.2018 § 39

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.).
----------

Kn 19.4.2018 § 49

Tilivuoden 2017 tilintarkastus pidettiin 7.3.2018. Tilintarkastaja Pertti
Keskisen toimittama 3.4.2018 päivätty tilintarkastuskertomus on
LIITTEENÄ 3.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Esitetään Saarijärven seurakunnan vuoden 2017 tilit ja
tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitetään Saarijärven seurakunnan vuoden 2017 tilit ja
tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle
-----------

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kv 22.5.2018 § 14

22.5.2018
19.4.2018
Tilinpäätösaineisto ja tilintarkastuskertomus ovat LIITTEENÄ 1.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto
1) hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen, jonka mukaan tilikauden 2017
alijäämä, 202.218,86 euroa, kirjataan taseeseen tilikauden yli/alijäämätilille ja alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä.
2) hyväksyi vuoden 2017 tilit; ja
3) myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2017.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

22.5.2018
19.4.2018
15 §
TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019

Kn 19.4.2018 § 50

Seurakunta sai kirkollisverotuloja 2.056.442,18 euroa (v. 2016
2.029.345,51 €). Valtionrahoitusta seurakunta sai 245.245,80 euroa (v.
2016 250.368,00 €). Kirkollisverotulot jäsentä kohti olivat 206,22 euroa
(199,02 €). Kirkollisverotulot lisääntyivät edellisvuodesta 27.196,67
eurolla (+1,3 %).
Talousarvion 2017 toteutumavertailun mukaan kirkollisverotuloja saatiin
106.442,18 euroa (+5,5 %) enemmän kuin oli arvioitu. Syksyllä 2017
lisätalousarviokäsittelyssä arviota koko vuoden verotuloista korjattiin
alaspäin, koska tuolloin koko vuoden verotulokertymä näytti jäävän
huomattavasti arvioitua alhaisemmaksi. Todellisuudessa kyse oli
kuitenkin verohallinnossa tapahtunut vääristymästä jako-osuusarvioissa.
Tämä korjattiin oikaisuerällä joulukuussa 2017.
Toimintatuottoja vuonna 2017 saatiin yhteensä 1.004.807,40
(1.248.291,78) euroa. Niistä erilaisia maksutuottoja oli 193.751,32
euroa, vuokratuottoja 76.048,10 euroa, metsätalouden tuottoja
625.805,91 euroa, omia keräys-, myyjäis-, ohjelma- ja kolehtituottoja
59.709,75 euroa, tukia ja avustuksia 7.425,26 euroa. Toimintatuotoilla
katettiin 31,4 % (33,1 %) toimintakuluista.
Toimintatuotot ylittyivät 48.967,40 eurolla (5,1 %) arvioidusta.
Metsätalouden tuottoihin pystyttiin jo syksyn 2017
talousarviomuutoksissa kirjaamaan 150.000 euron lisäys. Omat keräys-,
myyjäis-, ohjelma- ja kolehtituotot ylittyivät 29.489,75 eurolla.
Maksutuotot ylittyivät 881,32 eurolla, vuokratuotot 4.348,10 eurolla ja
tuet ja avustukset 2.725,26 eurolla. Muita toimintatuottoja seurakunta sai
36.501,57 euroa, mistä suurimman osa on vakuutuskorvausta Saarijärven
seurakuntakeskuksen vesivahinkoon, 28.324,76 euroa.
Toimintakulut vuonna 2017 olivat kaikkiaan 3.199.773,34 euroa
(3.039.187,72 €), jossa oli alitusta budjettiin 268.665,66 euroa (7,7 %).
Henkilöstökuluihin käytettiin 1.242.607,71 euroa (1.238.451,80 €), mikä
oli 104.041,29 euroa (7,7 %) budjetoitua vähemmän. Palveluja ostettiin
1.330.664,66 eurolla, jossa oli alitusta budjettiin 131.005,34 euroa (9,0
%). Syksyn 2017 lisätalousarviossa hyväksyttiin palvelujen ostoihin
250.900,00 euron lisäys, joka koostui pääosin Kannonkosken
seurakuntatalon remontista. Vuokria maksettiin 8.787,19 euroa, 2.012,81
euroa budjetoitua enemmän. Summasta valtaosa oli koneiden ja
laitteiden leasing-maksuja ja loppu päiväkerhotyön huonetilavuokria.
Aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankittiin 416.818,28 eurolla, mikä alitti
budjetin 56.311,72 eurolla (11,9 %).
Avustuksia annettiin 90.261,11 eurolla. Talousarviossa näkyy 3.888,89
euroa yhteisvastuukeräyksen lista- ja lipastuottoja, joita ei kirjanpidossa

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 15
Kn 19.4.2018 § 50

22.5.2018
19.4.2018

käsitellä tuottona. Summasta noin viisikymmentä tuhatta euroa on eri
tavoin kerättyä ja kohteisiinsa tilitettyä rahaa, joka kulkee läpikulkuerinä
kirjanpidon kautta. Vajaa neljäkymmentä tuhatta on puhdasta
talousarvioavustusta. Siitä 28.500 euroa osoitettiin lähetystyölle ja 4.000
euroa kirkon ulkomaanavulle.
Pääluokittain tarkasteltuna toimintakulut alittuivat kaikissa pääluokissa.
Kulut alittuivat yleishallinnossa 55.283,76 eurolla (13 %),
seurakunnallisessa toiminnassa 44.032,56 eurolla (13,1 %) ja
hautaustoimessa 67.845,64 eurolla (19,7 %). Kiinteistötoimessa päästiin
myös alitukseen 50.403,96 eurolla (6,6 %) mittavista
talousarviomuutoksista huolimatta.
Toimintakulut olivat 157,7,0 (149,7) % verotuloista. Henkilöstökulujen
osuus toimintakuluista oli 38,8 (40,1) %. Henkilöstökulut olivat 61,2
(61,0) % verotuloista.
Vuosikate tilivuodelta 2017 on -73.135,72 euroa (371.793,96 €).
Vuosikate on negatiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat
133.877,68 euroa. Vuosikate on -54,63 (271,57) % poistoista ja -7,33
euroa (36,46 €) seurakunnan jäsentä kohti. Tilikauden tulos vuodelta
2017 on 207.013,40 euroa (-234.886,46) euroa alijäämäinen. Kun siitä
kirjataan poistoeron vähennystä -4.794,54 euroa, tilikauden alijäämäksi
jää 202.218,86 euroa.
Seurakunnan jäsenmäärä jatkaa laskuaan, mikä aiheuttaa jatkossakin
vajetta tulorahoitukseen. Verotulokertymä vuonna 2017 oli suurempi
kuin vuonna 2016, mutta vain hiukan. Yhteisöverotuloja seurakunta ei
enää saa ja valtionrahoitus on asukaslukuperusteinen. Siten se on
vuositasolla stabiilimpi, mutta hyvinä aikoina ero
yhteisöverotulokertymään on selvä ja lisäksi Saarijärven seurakunnan
alueen kuntien vähenevä asukasmäärä laskee myös valtionrahoituksen
määrää.
Metsissä on seurakunnan selkäranka ja vuoden 2017 tilinpäätöksen
osalta metsätaloustuloissa tapahtunut nousu alkuperäisen talousarvion
475.000 eurosta tilinpäätöksen 625.805,91 euroon teki mahdolliseksi
sen, ettei tilikauden tulos ole enempää alijäämäinen.
Kannonkosken seurakuntatalon remontti rasittaa seurakunnan taloutta.
Sen kokonaiskustannukset vuonna 2017 olivat yhteensä 260.071,27
euroa. Siitä vuoden 2017 talousarvioon oli varattu syksyllä 2016
yhteensä 50.000 euroa. Lisätalousarviokäsittelyssä remonttiin varattiin
vielä 193.500 euroa lisää.
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista laski alle 40 prosentin 38,8
prosenttiin. Seurakunnan suurimmat menot eivät siis muodostu

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
jatkuu 15 §
Kn 19.4.2018 § 50

22.5.2018
19.4.2018

henkilöstöstä vaan kiinteistöistä. Seurakunnalla on paljon kiinteistöjä ja
niiden vaatimat ylläpitomenot ovat merkittävät.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi
seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi
seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2019.
--------

Kv 22.5.2018 § 15

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,75 %
vuodelle 2019.

Kirkkovaltuusto

22.5.2018
16 §
KANNONKOSKEN SEURAKUNTATALON REMONTTI /
lisätalousarvio 2018

Kn 19.4.2018 § 52

Kannonkosken seurakuntatalon remontti on edelleen kesken, mutta
vuonna 2018 remontti ei ole enää laajentunut samassa suhteessa kuin
vuonna 2017 silloin löytyneiden piilevien vikojen vuoksi. Tällä hetkellä
seurakuntatalossa korjataan juhlasalin sisäkatto, josta puretaan ja
vaihdetaan eristeet.
Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt remonttia ja sen aikataulua jokaisessa
kokouksessaan vuoden 2017 ja 2018 aikana. Remontin edetessä
tarvikekustannusten osuus suhteessa työn osuuteen nousee. Vuonna
2017 remontista suurin osa oli purkamista, mutta vuonna 2018 remontti
on siirtynyt jo rakentamisvaiheeseen.
Tilinpäätöksessä 2017 seurakuntatalon remonttikustannukset:
työt yhteensä
187.355,74 euroa
tarvikkeet yhteensä
72.715,53 euroa
yhteensä vuoden aikana
260.071,27 euroa
1.1. – 9.4.2018 Kannonkosken seurakuntatalon remonttikustannukset:
työn osuus
67.686,82 euroa
tarvikkeet
34.559,90 euroa
yhteensä
102.246,72 euroa
Kuukausitasolla kustannukset vuonna 2017 (jaettuna kymmenelle
kuukaudelle) olivat noin 26.000 euroa. Vuoden 2018 alkukuukausien
aikana remonttikustannukset ovat olleet noin 34.000 euroa kuukaudessa.
Siten kustannukset vuonna 2018 ovat noin 170.000 euroa ja remontin
kokonaiskustannukset noin 430.000 euroa. Remontti on hyvä osoitus
seurakunnan suuren kiinteistömassan muodostamasta rasitteesta
seurakunnan taloudelle.
Remontin etenee aikataulun mukaisesti ja valmistuu toukokuun 2018
loppuun mennessä. Seurakuntatalon remonttijuhlaa vietetään yhdessä
Kannonkosken kirkon 80 vuotisjuhlajumalanpalveluksen kanssa
sunnuntaina 10.6.2018 klo 11.30 alkaen. Kirkkoneuvoston seuraava
kokous torstaina 17.5.2018 klo 16.30 alkaen järjestetään Kannonkosken
seurakuntatalolla, jolloin kirkkoneuvostolla on mahdollisuus tutustua
remontoituun seurakuntataloon.
LIITE 4. Kannonkosken seurakuntatalon remontin kustannukset 2018
(sisältää henkilötietoja, luottamuksellinen)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
esittää kirkkovaltuustolle 170.000 euroa lisätalousarvioon 2018
Kannonkosken seurakuntatalon remontin saattamiseen loppuun

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
jatkuu 16 §
Kn 19.4.2018 § 52

22.5.2018

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 170.000 euroa
lisätalousarvioon 2018 Kannonkosken seurakuntatalon remontin
saattamiseen loppuun.
------------------

Kv 22.5.2018 § 16

LIITE 2. Kannonkosken seurakuntatalon remontin kustannukset
2018 (sisältää henkilötietoja, luottamuksellinen)
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi 170.000 euroa lisätalousarvioon 2018
Kannonkosken seurakuntatalon remontin saattamiseen loppuun.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto

22.5.2018
17 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kirkkohallitus on myöntänyt Saarijärven seurakunnalle
rakennusavustusta Kivijärven kirkon ja tapulin maalaukseen
yhteensä 147.000 euroa.
2. Kivijärven Vanhustentuki ry:n rivitalojen tilanne.

18 §
KIIREELLISET ASIAT
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30 ja antoi valitusosoituksen.
Valitusosoitus liitteenä.

Pöytäkirjan tarkastus:

