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tiistaina 8.6.2021 kello 18.30 (kahvi klo 16.30-18.30)
Saarijärven seurakuntatalon juhlasali
Klo 17.00 alkaen Benet Oy:n Jouni Järvinen esittelee seurakunnan
tilaaman energiainvestointiselvityksen tuloksia ja suositeltuja
energiainvestointeja.
23 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
24 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
25 § Työjärjestyksen hyväksyminen
26 § Energiainvestointiselvitys
27 § Piispanvaalin maallikkovalitsijoiden valinta
28 § Tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen
29 § Kirkollistuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022
30 § Tiedoksi saatettavat asiat
31 § Kiireelliset asiat
32 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan heti kokouksen jälkeen ja
kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 14.4. – 14.5.2021 välisen ajan huom.
virheelliset päivämäärät

PUHEENJOHTAJA
Timo Jokinen, Saarijärven kirkkovaltuuston puheenjohtaja

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
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KOKOUSTIEDOT
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OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

PÖYTÄKIRJA

8.6.2021 kello 19.00
Saarijärven seurakuntatalon juhlasali
HERTTELI Outi
HIEKKAVIRTA Kari
HONKONEN Sari
JOKINEN Timo
KANTONEN Reijo
KARHILA Tuula
KINNUNEN Pinja
LAAKSONEN Vesa-Matti
LEPPÄMÄKI Pirjo
LUOTOLA Pirjo
MOISIO Iida
NUPPOLA Jari
PASANEN Hannele
POHJONEN Eija
PUHAKKA Inkeri
RAHKONEN Jyrki
RAITANEN Mikko
RUUSUVIRTA Jukka
SAASTAMOINEN Tarja
SAVONEN Juha
TALASKIVI Seija
VILJAKAINEN Pekka
VILLMAN Sanna

Muut osallistujat

Jarmo Autonen, kirkkoherra
Emilia Jalomäki, talousjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Timo Jokinen
23 - 32 §

Emilia Jalomäki
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Allekirjoitukset

Jyrki Rahkonen

PÖYTÄKIRJA
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Aika ja paikka

Seurakuntatoimistossa 9.6.2021 alkaen

PÖYTÄKIRJAOTE
Aika ja allekirjoitus

Pirjo Luotola
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Kirkkovaltuusto
8.6.2021
_______________________________________________________________________________
23 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti kokouksen ajankohta on
ilmoitettu seurakunnallisissa ilmoituksissa 3 viikkoa aiemmin Sampolehdessä ja Viispiikkisessä. Kutsu kokoukseen on lähetty postitse
31.5.2020.
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.
Päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto totesi
1. kutsu kokoukseen on lähetetty postitse 1.6.2021 eli työjärjestyksen
mukaisessa aikataulussa.
2. pöytäkirja on nähtävillä 9.6. – 9.7.2021 välisenä aikana Saarijärven
seurakuntatoimistossa aukioloaikojen puitteissa.
3. kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
läsnäolevien toteamisen jälkeen.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

24 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
Päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjan tarkastajina ovat
toimineet Iida Moisio ja Kari Hiekkavirta.
Kirkkovaltuuston päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina, Pirjo Luotola ja Jyrki Rahkonen.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
8.6.2021
_______________________________________________________________________________
25 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

8.6.2021
27.5.2021
26 §
ENERGIAINVESTOINTISELVITYS

Kn 27.5.2021 § 63

Saarijärven seurakunta on tilannut Benet Oy / Jouni Järviseltä
energiainvestointiselvityksen seurakunnan kiinteistöistä. Raportti on nyt
valmistunut ja se voidaan esitellä kirkkovaltuustolle 8.6. kokouksessa.
LIITE 1 Energiainvestointiselvitys (selvityksen liitteet toimitetaan
kokoukseen)
Raportin tuloksia seurakunta hyödyntää päättäessään tulevien vuosien
energiainvestoinneista
ja
niiden
järjestyksestä.
Seurakunnan
rahoituspohja ja taloudellinen tilanne ei mahdollista kaikkien
lämmitysratkaisujen uudistamista yhtäaikaisesti, vaan energiamuodon
muutoshankkeet on aikataulutettava ja priorisoitava takaisinmaksuajan,
hiilineutraaliushyödyn ja helppokäyttöisyyden perusteella. Raportissa
rakennuksia vertaillaan eri tekijöiden perusteella ja annetaan suositeltu
investointijärjestys.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. esittää
kirkkovaltuustolle,
että
se
tutustuisi
energiainvestointiselvitykseen energia-asiantuntija Jouni Järvisen
esittelystä;
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se valtuuttaisi kirkkoneuvoston
suunnittelemaan seurakunnan talousarviota ja kiinteistöinvestointeja
energiainvestointiselvityksen perusteella;
3. esittää kirkkovaltuustolle, että se kirjaisi ylös mahdolliset huomionsa
selvityksen perusteella.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:
Muutoksenhaku:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia
Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
-----

Kv 8.6.2021 § 26

Kirkkovaltuuston jäsenille on varattu mahdollisuus tutustua seurakunnan
tilaamaan energiainvestointiselvitykseen ennen kirkkovaltuuston
kokousta klo 17.00 alkaen. Benet Oy:n Jouni Järvinen on tutustunut
seurakunnan rakennuksiin, tehnyt niistä selvityksen ja esittelee sen
tuloksia ja suositeltuja energiainvestointeja.
LIITE 1

Energiainvestointiselvitys (excel-liitteet toimitetaan
sähköpostina kirkkovaltuuston jäsenille)

Kirkkoneuvoston päätösehdotus: Kirkkovaltuusto
1. tutustuisi energiainvestointiselvitykseen energia-asiantuntija Jouni
Järvisen esittelystä;

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

8.6.2021
27.5.2021

jatkuu Kv 8.6.2021 §26
2. valtuuttaisi kirkkoneuvoston suunnittelemaan seurakunnan
talousarviota ja kiinteistöinvestointeja energiainvestointiselvityksen
perusteella;
3. kirjaisi ylös mahdolliset huomionsa selvityksen perusteella.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto
1. tutustui energiainvestointiselvitykseen energia-asiantuntija Jouni
Järvisen esittelystä ennen kokousta;
2. valtuuttaa kirkkoneuvoston suunnittelemaan seurakunnan
talousarviota ja kiinteistöinvestointeja energiainvestointiselvityksen
perusteella;
3. kirjasi ylös seuraavat huomiot energiainvestointien selvittämistä
varten kirkkoneuvostolle ohjeeksi:
a. Saarijärven kirkon ilmalämpöpumppu -vaihtoehdon
selvittäminen;
b. Mellikan leirikeskuksen maalämpö -vaihtoehdon
selvittäminen
c. maalämpö -vaihtoehtojen huomioiminen muissa
mahdollisissa kohteissa.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

8.6.2021
6.5.2021

27 §
PIISPANVAALIN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALINTA
Kn 6.5.2021 § 49

Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura on ilmoittanut tuomiokapitulin
istunnossa irtisanoutuvansa piispan virasta 1.2.2022 lukien eläkkeelle
siirtymisen johdosta, jonka takia tuomiokapituli on määrännyt
toimitettavaksi piispanvaalin.
Piispan vaalia koskevat säännökset ovat KL 23 luvun 16 §:ssä, KJ 18
luvun 1b-1d §:ssä ja KVJ 87-96a §:ssä. Pykälät on koottu LIITTEESEEN
3. Kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan piispan vaalissa
äänioikeutettuja ovat: 1) hiippakunnan papit; 2) hiippakunnan lehtorit; 3)
hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet,
kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen
valittu maallikkojäsen; 4) saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen
valitsema edustaja Oulun hiippakunnan piispan vaalissa; 5) hiippakunnan
seurakuntien maallikkovalitsijat; 6) tuomiokapitulin lakimiesasessori ja
maallikkojäsen.
Seurakuntien
kirkkovaltuustojen
ja
seurakuntaneuvostojen
maallikkojäsenet valitsevat niin monta maallikkovalitsijaa, että edellä
kohdissa 3-6 tarkoitettuja maallikkovalitsijoita on yhteensä yhtä monta
kuin äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita yhteensä. Jokainen seurakunta
valitsee yhden valitsijan ja muut maallikkovalitsijat valitaan seurakuntien
väkilukujen määrän suhteessa tuomiokapitulin määräämän jaon
mukaisesti.
Lapuan hiippakunnassa on äänivaltaisia pappeja ja lehtoreita 1.3.2021
yhteensä 475. Kun otetaan huomioon edellä 3-6 kohdissa mainitut
valitsijat, jää seurakunnista valittavien maallikkovalitsijoiden
lukumääräksi 452. Tämä lukumäärä jaetaan KL 23 :16 §:n 3 momentissa
ja KVJ 87 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla seurakuntien väkiluvun
perusteella, jolloin saadaan liitteen mukainen jako, jonka tuomiokapituli
on vahvistanut. Jokainen seurakunta valitsee ensin yhden
maallikkovalitsijan, jonka jälkeen 408 maallikkovalitsijaa valitaan
seurakuntien väkiluvun suhteessa.
Seurakuntien väkiluku on määräytynyt 31.12.2020 mukaisesti. Vaalien
aikataulusuunnitelma
edellyttää,
että
seurakunnat
valitsevat
maallikkovalitsijat niin, että tieto valinnasta saadaan tuomiokapituliin
viimeistään 14.6.2021. Tällöin tuomiokapituli voi KVJ 90 §:n 1 momentin
nojalla istunnossaan 16.6.2021 määrätä ehdokasasettelun alkamispäivän.
Tuomiokapituli on määrännyt maallikkovalitsijoiden määräksi
Saarijärven seurakunnassa kymmenen (10) henkilöä.
Tuomiokapituli on määrännyt piispanvaalin ajankohdiksi tiistain
2.11.2021 klo 13.00 ja tarvittaessa 2. vaalipäivän ajankohdaksi tiistain
23.11.2021 klo 13.00.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 27
Kn 6.5.2021 § 49

8.6.2021
6.5.2021

LIITE 3: Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 27.4.2021
piispanvaalin määrääminen liitteineen.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
piispanvaaliin kymmenen 10 maallikkovalitsijaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
----

Kv 8.6.2021

LIITE 2

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote
27.4.2021 piispanvaalin määrääminen liitteineen.

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee piispanvaaliin kymmenen 10
maallikkovalitsijaa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi piispanvaaliin seuraavat kymmenen (10)
maallikkovalitsijaa:
Reijo Kantonen
Tuula Karhila
Jukka Ruusuvirta
Vesa-Matti Laaksonen
Pirjo Leppämäki
Eija Pohjonen
Inkeri Puhakka
Sari Honkonen
Timo Jokinen
Pekka Viljakainen
Muutoksenhaku:

Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Vaasan hallinto-oikeuteen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

8.6.2021
6.5.2021
25.3.2021
28 §
TILINPÄÄTÖKSEN 2020 HYVÄKSYMINEN

Kn 25.3.2021 § 33

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 6.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy ja allekirjoittaa Saarijärven seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2020;
2. esittää kirkkovaltuustolle tilikauden 2020 alijäämän 129.558,48 euroa
ja sen kattamista aiempien vuosien ylijäämistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
-----

Kn 6.5.2021 § 53

Kirkkoneuvosto hyväksyi Saarijärven seurakunnan tilinpäätöksen 1.1.31.12.2020 ja päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille (KN 25.3.2021
§ 33). Tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab päävastuullisena
tarkastajanaan JHT, HT Ilari Karhu, jonka allekirjoittama
tilintarkastuskertomus on ns. puhdas vakiomuotoinen kertomus, jossa
tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta
Tilinpäätöksessä on korjattu laskelmavirheitä, joilla ei ole merkitystä
tilinpäätöksen tulokseen:
- Taseen tunnuslukuihin on lisätty puuttuva rahoitusvarallisuus
euroa per jäsen
- vuosikatteen osuus poistoista, % vertailutieto vuodelta 2017
on korjattu (oikea -54,53)
- s. 78 korjattu SP Korkopainotteinen rahasto (oikea 495.244,59
euroa)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 28
Kn 6.5.2021 § 53

8.6.2021
6.5.2021
25.3.2021

LIITE 10 Tilintarkastuskertomus
LIITE 11 Vahvistusilmoituskirje (toimitetaan kokoukseen)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi tekniset korjaukset ja hyväksyy ne; ja
2. esittää Saarijärven kirkkovaltuustolle:
a. seurakunnan vuoden 2020 alijäämän 129.558,48 euroa ja sen
kattamista aiempien vuosien ylijäämistä;
b. esittää poistoeron vähennyksen 4.384,79 hyväksymistä;
c. vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
----

Kv 8.6.2021 § 28

LIITE 3 Tilinpäätös
LIITE 4 Tilintarkastuskertomus
LIITE 5 Vahvistusilmoituskirje
Kirkkoneuvoston päätösehdotus: Kirkkovaltuusto
1. hyväksyy vuoden 2020 tilit;
2. hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen, jonka mukaan tilikauden 2020
alijäämä 129.558,48 euroa katetaan aiempien vuosien ylijäämistä;
3. hyväksyy poistoeron vähennyksen 4.384,79 euroa;
4. myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2020
Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.).
Eija Pohjonen poistui klo 20.05 asian esittelyn jälkeen ennen
päätöksentekoa.

Muutoksenhaku:

Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Vaasan hallinto-oikeuteen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

8.6.2021
6.5.2021
29 §
KIRKOLLISTULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN
VUODELLE 2022

Kn 6.5.2021 § 54

Kirkkolain 15 luvun 2 § mukaan:
”Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän
ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa.
Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden
tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista
0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.”
Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaisesti seurakunnan tulee ilmoittaa
verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun
17. päivänä kirkollistuloveroprosentin suuruus.
Saarijärven seurakunnassa veroprosentti on vuodesta 2012 saakka ollut
1,75 %. Saarijärven, Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien
seurakuntaliitossuunnitelmassa vuoden 2022 alustava talousarvio on
laadittu 1,75 % kirkollistuloveroprosentin mukaan.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi seurakunnan
kirkollistuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi seurakunnan
kirkollistuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2022.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
----

Kv 8.6.2021 § 29

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto vahvistaisi seurakunnan kirkollistuloveroprosentiksi
1,75 % vuodelle 2022.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan kirkollistuloveroprosentiksi 1,75
% vuodelle 2022.

Muutoksenhaku:

Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Vaasan hallintooikeuteen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto

8.6.2021
30 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Tiedote tuomiokapitulin päätöksistä 12.5.2021
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee saaneensa ylläolevat asiakohdat tietoonsa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi saaneensa ylläolevat asiakohdat tietoonsa.

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

31 §
KIIREELLISET ASIAT
Ei muita kiireellisiä asioita.

32 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi valitusosoitteen ja päätti kokouksen klo 20.20.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

