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Saarijärven seurakunnan strategia 2025
Saarijärven seurakunnan edustajien valinta Keski-Suomen ITyhteistyöalueen yhteistyöalueen yhteisjohtokuntaan
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9 § Seurakuntatalotyöryhmän perustaminen
10 § Perhekerhon ruokailusta perittävä maksu
11 § Seurakunnan tilojen käytöstä perittävät maksut
12 § Paukatti Oy:n anomus
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Päätösehdotuksen tekijä on arvioinut lapsivaikutukset jokaisen
asiakokonaisuuden kohdalta parhaan tietonsa mukaan ja välittömät
vaikutukset /muutokset nykytilaan on kirjattu tarvittaessa asian
esittelytekstiin.
Huom! Tulethan kokoukseen tuoksuttomana!
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Ennen kirkkoneuvoston kokouksen alkamista kirkkoherra piti alkuhartauden ja laulettiin virsi 600.
Alkuhartauden jälkeen ennen kokouksen alkua taiteilija Kaisa Ilola esitteli kirkkoneuvostolle
luonnosta taideteokseksi Saarijärven kirkkoon.

1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin, että kokouksessa ovat läsnä Tuula Karhila Pekka Viljakaisen
varajäsenenä ja Jyrki Rahkonen Eija Pohjosen varajäsenenä.

2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet
Inkeri Puhakka ja Eija Pohjonen
Päätös:
Valittiin kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina, Jyrki Rahkonen ja Jukka Ruusuvirta.

3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslistä työjärjestykseksi seuraavilla muutoksilla:
Kiirellisiänä lisäasioina käsitellään
15 §
ELENIA OY:N ANOMUS JOHTOALUEEN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA / Hautausmaa 729412-4-16 ja Kirkko- ja hautausmaa 729-412-4-1
16 §
Kastettujen muistamistaideteoksen hankinta
17 §
Sydäniskureiden hankinta seurakunnan kirkkoihin
Todettiin, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Leppämä
toimii puheenjohtajana henkilöstöasioissa 4 – 6 §.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

30.1.2020
4§
VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TOIMISOSIHTEERI
MARJAANA RAITOSELLE
Toimistosihteeri Marjaana Raitonen on anonut palkatonta virkavapaata
ajalle 1.1-31.8.2020 tullessaan valituksi Lapuan hiippakunnan
aluekeskusrekisterin rekisterisihteeriksi. Tehtävässä on koeaika, jonka
vuoksi virkavapautta anotaan.
Kirkkoherralla on kirkkoneuvoston ohjesäännön perusteella oikeus
myöntää palkatonta virkavapautta kaksi kuukautta. Kirkkoherra on
myöntänyt virkavapautta ajalle 1.1.2020-29.2.2020.
LIITE 1 Virkavapausanomus
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto myöntää Marjaana
Raitoselle palkatonta virkavapautta ajalle 1.3.2020-31.8.2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

30.1.2020
5§
IRTISANOUTUMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN VUOKSI
Kanttori Kirsti Mustonen ilmoittaa eroavansa Saarijärven seurakunnan
kanttorin virasta 1.10.2020 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
LIITE 2 Irtisanoutumisilmoitus
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Kirsti Mustosen irtisanoutumisen
1.10.2020 eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

30.1.2020
6§
KANTTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN
Saarijärven seurakunnassa avautuu kanttorin virka 1.10.2020 nykyisen
viranhaltijan Kirsti Mustosen siirtyessä eläkkeelle.
Saarijärven seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa, joista nyt
vapautuva virka on ns. B-virka eli ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävä kanttorinvirka. Tämä virka on kokoaikainen 100%. Kaksi
muuta virkaa ovat ns. C-virkoja eli muuta kirkkohallituksen hyväksymää
tutkintoa edellyttävä kanttorinvirka. Toinen viroista on kokoaikainen
100% ja toinen osa-aikainen 80%.
Vapautuvan B-kanttorin tehtävänkuva sisältää seurakunnan
musiikkityön suunnittelua ja toteutusta, kuorotoiminta ja kuorojen
johtaminen Saarijärven alueella, musiikkiryhmät, musiikkikasvatus,
konserttitoiminta, vastaaminen seurakunnan nuotistoista ja soittimista,
urkuhuollon vastaava ja yhdyshenkilö.
Viran eritysiin tehtäviin kuuluu toimia musiikkityön koordinaattorina,
vastaavana kanttorina, kanttoritiimin vetäminen ja johtaminen,
kanttorien yhteisten töiden sekä tehtävien koordinointi ja jakaminen,
kanttorien vapaa-aikasuunnitelman esisuunnittelu ja sijaisten
hankkiminen yhteistyössä kirkkoherran kanssa esim. ns. keikkakanttorit
ja sijaisjärjestelyt.
Ensisijainen työskentely alue on Saarijärven alue ja toissijaisesti koko
seurakunta. Kanttorit mm. sijaistavat toisiaan koko seurakunnan alueella.
Tehtävä edellyttää vahvaa kanttorin ammattitaitoa, musiikkiosaamista,
seurakuntatyön ymmärtämistä ja tuntemista, yhteistyö- ja
ihmissuhdetaitoja, luovuutta, joustavuutta ja valmiutta liikkua
maantieteellisesti laajan seurakunnan alueella.
Virka tulee ottaa vastaan 1.10.2020 alkaen. Virkaan valitun tulee aloittaa
sijaisena 1.8.2020. Viran vaativuusryhmä on 601. Virkapaikka on
Saarijärvi. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä viran hoidon
kannalta esteetön lääkärintodistus ja rikosrekisteriote.
Viran rekrytointi aikataulu:
To 30.1
Pe 13.3
Viikko 13
To 23.4

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto päättää julistaa viran avoimeksi.
Hakuaika päättyy
Rekrytointityhmä tutustuu hakemuksiin ja valitsee
haastateltavat
Kirkkoneuvosto suorittaa haastattelun ja valinnan/vaalin

Kirkkoneuvosto
Jatkuu § 6
Kn 30.1.2020

30.1.2020

Rekrytointi-ilmoitus julkaistaan kirkon rekrytointisivuilla evl.fi avoimet
työpaikat, Lapuan hiippakunnan ja seurakunnan omilla kotisivuilla.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto julistaa Saarijärven seurakunnan ns. B-kanttorin eli
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinviran haettavaksi
pe 13.3 klo 12 mennessä.
2. Virka tulee ottaa vastaan 1.10.2020 alkaen. Virkaan valittu aloittaa
kanttorin sijaisena 1.8.2020.
3. Virkapaikka Saarijärvi kirkko/seurakuntatoimisto.
4. Ensisijainen työskentelyalue Saarijärvi ja toissijaisesti koko
seurakunta.
5. Viranvaativuusryhmä on 601, peruspalkka 2 696,89 euroa +
koordinaattorilisä 50 euroa + kokemuslisät.
6. Viran vastaanottaminen edellyttää esteettömän rikosrekisteriotteen ja
lääkärintodistuksen esittämistä.
7. Kirkkoneuvosto valitsee rekrytointityöryhmän johon kuuluvat
kirkkoherra, talousjohtaja ja kaksi kirkkoneuvoston nimeämää
jäsentä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-6.).
7. Kirkkoneuvosto valitsi rekrytointiryhmän jäseniksi kirkkoherran,
talousjohtajan ja Vesa-Matti Laaksosen ja Reijo Kantosen.
Tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki.

Pöytäkirjan tarkastajat:

30.1.2020
7§
SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2025
Saarijärven seurakunnalla on voimassa oleva strategia vuoteen 2020,
Strategia 2020. Kuluvan vuoden aikana tulee laatia uusia strategia,
Strategia 2025. Strategia on pitemmän aikavalin suuntaa antava
suunnitelma, mitä tehdään, mihin suuntaan halutaan mennä ja miten.
Strategiassa on siis kirjattu toiminnan suuntaviivat ja painopistealueet.
Strategiassa tulee ottaa huomioon toimintaan vaikuttavat erilaiset tekijät
ja muuttujat.
Strategian tulee olla riittävä ohjaava, jotta pysytään valitussa suunnassa,
linjassa ja tavoitteissa. Toisaalta strategian tulee olla riittävän joustava,
jotta pystytään toimimaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä,
olosuhteissa ja yllättävissä tilanteissa.
Strategia sisältää seurakunnan perustehtävä, toiminta-ajatuksen, vision
eli tavoitteen, toimintaa ohjaavat arvot eli arvomaailmamme, tiedossa
olevat toimintaan vaikuttavat olennaiset tekijät ja muuttujat sekä
toiminnan suuntaviivat ja painopistealueet. Uusi strategia 2025 voi
sisältää kolmen osa-aluetta vuoden 2020 strategian tavoin
toimintastrategian, henkilöstöstrategian ja kiinteistö/hallintostrategian.
Voimassa olevaa vuoden 2020 voidaan pitää varsin yksityiskohtaisena.
Tästä on ollut tukea liitosseurakunnan yhteisen toiminnan ja kulttuurin
luomisessa, toteuttamisessa ja päätöksiä tehdessä. On ollut strategia,
jonka mukaan toimimme ja etenemme. Jatkossa strategian ei tarvitse olla
yhtä yksityiskohtainen. Pitkän tähtäimen toiminnan suuntaviivat voidaan
määritellä 5-10 tavoitteella. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet
määritellään toiminta- ja talousarvioissa.
Strategian valmistelu vastuu kuuluu seurakunnan johdolle. Strategia
tehdään yhdessä ja yhteistyössä johdon, henkilöstön ja
luottamushenkilöiden kanssa. Näin kaikki voivat osallistua strategian
laatimiseen tai saavat ainakin mahdollisuuden tulla kuulluiksi ja
sitoutetuiksi.
Strategian käytännön valmistelut kuuluvat strategiatyöryhmälle kuten
luonnosten tekeminen, henkilöstön ja seurakuntalaisten kuulemiset ja
lausuntojen pyytämiset. Strategian valmistelu on hyvä aloittaa yhteisellä
työntekijöiden ja kirkkovaltuuston strategiaseminaarilla ideoinnilla,
ajatusten vaihdolla ja suunnittelulla.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Aloitetaan uuden Strategia 2025 valmistelu.
2. Valitaan strategiatyöryhmä, johon kuuluvat kirkkoherra,
talousjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja sekä kunkin kappeliseurakunnan valitsema
edustaja (joka voi olla luottamushenkilö tai työntekijä
Pöytäkirjan tarkastajat:

30.1.2020
Jatkuu § 7
Kn 30.1.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvoston päätös:
1. Kirkkoneuvosto päätti aloittaa uuden Strategia 2025 valmistelun;
2. Kirkkoneuvosto valitsi strategiatyöryhmän jäseniksi kirkkoherran,
talousjohtajan, kirkkovaltuuston puheenjohtajan, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan ja pyytää kutakin kappelineuvostoa nimeämään
edustajan työryhmään. Kappelineuvostojen edustaja voi olla
luottamushenkilö tai työntekijä.

30.1.2020
8§
SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA KESKISUOMEN IT-YHTEISTYÖALUEEN YHTEISJOHTOKUNTAAN
TOIMINTAKAUDELLE 2020-2022
Johtosäännön 3 §:n mukaan:
1. ”Yhteistyösopimuksen solmineiden seurakuntien kirkkovaltuustot
nimeävät Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokuntaan
jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden tulisi olla
ensisijaisesti viranhaltijoita.
2. Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto nimeää
yhteisjohtokuntaan puheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
3. Yhteisjohtokunta valitsee toimikautensa ensimmäisessä
kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka tulee olla
muista yhteistyöseurakunnista kuin Jyväskylä.
4. Yhteisjohtokunnan jäsenmäärä määräytyy kulloinkin toimintaan
osallistuvien sopimuskumppanien lukumäärän mukaan siten, että
pysyviä jäseniä ovat Jyväskylän seurakunnan kaksi jäsentä ja
vaihtuvia jäseniä on viisi. Viidellä sopimuskumppanilla on
kullakin yksi jäsen ja hänellä on henkilökohtainen varajäsen.”
Mikäli seurakunnat hyväksyvät päivitetyn sopimuksen ja johtosäännön,
ne astuvat voimaan 1.1.2020 alkaen. Päivitetyn yhteistyösopimuksen
liitteen 1 mukaisesti, sopimuskumppaneiden osallistumisvuorot tulevat
muuttumaan. Lisäksi tulevan toimikauden pituus tulee olemaan vuodet
2020 – 2022.
Saarijärven seurakunta on hyväksynyt kirkkovaltuustossa 12.12.2019
päivitetyn sopimuksen ja johtosäännön. Jyväskylän seurakunnan lisäksi
vuorossa ovat Laukaan seurakunta, Saarijärven seurakunta, Muuramen
seurakunta, Joutsan seurakunta, Pihtiputaan seurakunta, Toivakan
seurakunta, Kyyjärven seurakunta ja Multian seurakunta.
Päivitetyssä sopimuksessa ja johtosäännössä Jyväskylän seurakunta
nimeää yhteisjohtokuntaan puheenjohtajan ja yhden jäsenen ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet nykyisen sopimuksen mukaisesti.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Keski-Suomen ITyhteistyöalueen yhteisjohtokuntaan toimikaudeksi 2020-2022
Saarijärven seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi Emilia Jalomäen ja
hänelle varajäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Keski-Suomen ITyhteistyöalueen yhteisjohtokuntaan toimikaudeksi 2020-2022
Saarijärven seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi Emilia Jalomäen ja
hänelle varajäseneksi kirkkoherra Jarmo Autosen.
Pöytäkirjan tarkastajat:

30.1.2020
9§
SEURAKUNTATALOTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
Saarijärven seurakunnalla on kiinteistöjä todella paljon, mm. neljä
kirkkoa, kaksi kappelia, neljä seurakuntataloa, yksi pappila ja yksi
leirikeskus. Seurakunta on myynyt useita tarpeettomia rakennuksia (mm.
yhtä lukuunottamatta kaikki pappilat) ja vuoden 2019 aikana tehnyt
strategisen päätöksen leirikeskuksen osalta siitä miten leirikeskuksen
kanssa tomitaan ja miten paljon sen ylläpitoon panostetaan.
Koska jäljellä ei ole enää seurakunnan toiminnan kannalta täysin
tarpeettomia kiinteistöjä, mutta seurakunnan kiinteistökulut ovat
edelleen merkittävät, seuraavana vaihtoehtona on seurakuntatalojen
kustannusten ja käytön tarkastelu. Seurakunnan talouden kannalta
tarkastelu on pakko tehdä ja on parempi, että seurakunta tekee sen itse
kuin joskus myöhemmin ulkopuolisten tahojen pakottamana.
Kirkkoneuvostolle vuoden 2019 lopussa raporttinsa luovuttanut
Mellikka-työryhmä osoitti, että myös tunteita herättävien kohteiden
kriittinen tarkastelu on mahdollista Saarijärven seurakunnassa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. päättää asettaa seurakuntatalotyöryhmän työskentelemään vuoden
2020 ajaksi;
2. valitsee työryhmän jäseniksi kirkkoherran, talousjohtajan, kaksi
jäsentä jokaisesta kappelineuvostosta sekä kaksi saarijärveläistä
jäsentä.
3. määrittelee työryhmän tehtäväksi seurakuntatalokohtaisten
ratkaisuehdotusten selvittämisen;
4. edellyttää työryhmän loppuraporttia kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
viimeistään helmikuun 2021 aikana.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. päättää asettaa seurakuntatalotyöryhmän työskentelemään vuoden
2020 ajaksi;
2. valitsee työryhmän jäseniksi kirkkoherran, talousjohtajan,
saarijärveläisiksi jäseneksi Timo Jokisen ja hänen varajäsenekseen
Jyrki Rahkosen ja pyytää jokaista kappelineuvostoa nimeämään
työryhmään jäsenen ja tälle varajäsenen;
3. varajäsenillä on oikeus osallistua työryhmän työskentelyyn myös
silloin kun varsinainen jäsen osallistuu kokouksiin;
4. määrittelee työryhmän tehtäväksi seurakuntatalokohtaisten
ratkaisuehdotusten selvittämisen;
5. edellyttää työryhmän loppuraporttia kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
viimeistään helmikuun 2021 aikana.

Pöytäkirjan tarkastajat:

30.1.2020
10 §
PERHEKERHON RUOKAILUSTA PERITTÄVÄ MAKSU
Useimmat Saarijärven seurakunnan tilaisuuksissa tarjottavat ruokailut
ovat maksuttomia. Joissain tilaisuuksissa on pyydetty vapaaehtoista
maksua, esimerkiksi perhekerhon ruokailuissa noin kerran kuukaudessa.
Lastenohjaajat ovat nyt esittäneet, että kirkkoneuvosto päättää virallisesti
perhekerhon noin kerran kuukaudessa järjestettävän ruokailun maksusta.
Lastenohjaajat esittävät perheruokailun hinnaksi 5 euroa per perhe.
Talousjohtajan päätöehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että perhekerhon ruokailun hinta on 5 euroa /
perhe.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päättää, että tasapuolisuuden vuoksi perhekerhon
ruokailun hinta on aikuisilta 3 euroa/hlö ja lapsilta 1 euroa/hlö.

Pöytäkirjan tarkastajat:

30.1.2020
11 §
SEURAKUNNAN TILOJEN KÄYTÖSTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT
Kirkkoneuvosto ja –valtuusto ovat päättäneet vuoden 2020 tilamaksuista
ja hauta- ja hautausmaksuista. Valtuusto hyväksyy hauta- ja
hautausmaksut ja siunaustilaisuuksien tilamaksut. Näiden osalta jäi
hyväksyttyyn hinnastoon ristiriita seurakunnan eri kirkkojen ja
kappeleiden välille.
Uusi muutettu ehdotus hinnastoon on seuraava:
Muille kuin Saarijärven seurakunnan jäsenille (muu ev. lut. seurakunta
tai ev. lut seurakuntaan kuulumaton) siunaustilaisuuden järjestäminen
kappelissa tai kirkossa on kirkkovaltuuston päätöksellä hinnoiteltu
seuraavasti:
Kolkanlahden kappelissa 150 euroa
Juurikkaharjun kappelissa 75 euroa
Kirkoissa 200 euroa
Lisäksi hinnastossa määritellään, että vihkitilaisuuteen tai kastetta varten
kirkon, kappelin ja seurakuntatalon vuokrasta saa 50 % alennusta, jos on
toisen ev.lut seurakunnan jäsen.
Saarijärvellä toimivilta urheiluseuroilta on lisäksi tullut pyyntö muuttaa
liikuntasalin hinnoittelua siten, että aiemman alkava tunti –perusteisen
hinnoittelun sijaan siirryttäisiin per tunti hinnoitteluun käytön mukaan.
Muitakin tilojen käytöstä perittäviä maksuja on tarkennettu ja
yhdenmukaistettu.
LIITE 3 Tilojen käyttömaksut –hinnasto (muutetut kohdat merkitty
punaisella)
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden
2020 tilojen käyttömaksut siunaustilaisuuksien osalta.
2. Kirkkoneuvosto vahvistaa muutetut tilojen käyttömaksut 1.1.2020
alkaen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Pöytäkirjan tarkastajat:

30.1.2020
12 §
PAUKATTI OY:N ANOMUS
Kirkkoneuvosto on vuokrannut kahtena edellisenä vuotena Paukatti Oy /
Matti Paanaselle tarkka-ammuntaharjoittelua varten noin 10 hehtaarin
aluetta Pylkönmäellä sijaitsevasta Mäkelän tilasta (kiinteistötunnus 729413-27-8). Alueella ei ole ampumasuuntaan asutusta 6 kilometriin ja
suomaasto estää kimmokkeiden syntymisen.
Toiminnan ollessa pienimuotoista ja satunnaista ei lainsäädännön
puitteissa maanomistajan tarvitse olla läsnä harjoittelutilanteessa.
Ampumaratalain tausta-aineistossa eli hallituksen esityksessä todetaan
seuraavaa:
”Lakiehdotuksen 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa esitetään säädettäväksi,
että lakia ei sovelleta satunnaista tai pienimuotoista ampuma-aseella
ampumista varten olevaan tilaan tai alueeseen. Satunnaista ampumista
olisivat valiokunnan näkemyksen mukaan esimerkiksi tavanomaisiksi
katsottavat reserviläisammuntakilpailut sekä hirvenhiihtokilpailut.
Lisäksi elämysmatkailun yhteydessä on joissakin tapauksissa järjestetty
ammuntaa, joka satunnaisesti järjestettynä ja pienimuotoisena ei
kuuluisi lain soveltamisalaan. Satunnaista ampumista olisi myös
esimerkiksi metsästystä varten tapahtuva ampuma-aseen
tarkkuuttaminen."
LIITE 4 Paukatti Oy:n vuokraoikeushakemus
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Saarijärven seurakunta vuokraa Paukatti Oy:lle
vuokraoikeushakemuksen karttaliitteen mukaisen 10 hehtaarin
alueen Mäkelän tilasta (kiinteistötunnus 729-413-27-8) tarkkaammuntaharjoittelua varten ajalle 01.02. -31.12.2020.
2. vuokratulla alueella saa harjoitella vain tarkka-ammuntaa
pienimuotoisesti ja satunnaisesti,
3. vuokralainen vastaa tarvittavista luvista, turvallisuustoimenpiteistä,
ympäristön siisteydestä ja tarvittavasta tiedotuksesta,
4. vuokra-ajalta peritään 300 euron vuokra, jonka seurakunta laskuttaa
koko vuokrakaudelta yhdellä kertaa 1.3.2020 mennessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.).

Pöytäkirjan tarkastajat:

30.1.2020
13 §
SEURAKUNTATOIMISTON AUKIOLOAJAT
Saarijärven seurakunta on liittynyt Lapuan hiippakunnan yhteiseen
keskusrekisteriin, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Samalla myös
kirkkoherranviraston toiminta on lakannut Saarijärven seurakunnassa,
vaikkakin jonkin aikaa seurakunta tekee keskusrekisterin töitä, mutta
viimeistään kesällä 2020 kaikki entiset kirkkoherranviraston palvelut
siirtyvät keskusrekisterin vastuulle.
Pelkkä hautausmaatoimisto ei kuitenkaan riitä kuvaamaan kaikkea sitä
toimintaa mitä seurakunnan yleishallinnossa tehdään seurakuntalaisten ja
työyhteisön eteen. Tälläisia tehtäviä ova tmm. tilavaraukset, Katrina –
järjestelmä, lehtitiedotteiden tekeminen, postitus ja postimaksukone.
Useissa muissa seurakunnissa käyttöön on otettu seurakuntatoimisto –
nimike.
Vähentyneiden henkilöstöresurssien ja keskusrekisterin aloituksen
vuoksi uuden seurakuntatoimiston ja hautausmaatoimiston aukioloaikoja
tulisi jatkossa supistaa. Talousjohtajan 8.1.2020 tekemällä päätöksellä ne
on määritelty seuraavasti: ma, ti, to ja pe klo 9-12. Kirkkoneuvoston
toivotaan vahvistavan näiden aukioloaikojen jatkuminen myös jatkossa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Saarijärven kirkkoherranviraston toiminta on lakannut 8.1.2020
alkaen;
2. Uuden toimiston nimi on seurakuntatoimisto;
3. Seurakuntatoimiston ja hautausmaatoimisto on auki 8.1.2020 alkaen
seuraavasti: maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 912.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).

Pöytäkirjan tarkastajat:

30.1.2020
14 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kirkkoherra Jarmo Autonen on nimitetty Pohjoisen Keski-Suomen
rovastikunnan lääninrovastiksi 1.1.2020-31.12.2023;
2. Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportit 26.11.2019 – 8.1.2020
(LIITE 5 );
3. Keijo Sironen Oy:n laskutus vuonna 2019 (jaetaan kokouksessa);
4. Kiinteistötyöryhmän muistio 1/2020 (LIITE 6);
5. Pöytäkirjanote Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin istunnosta
18.12.2019 § 21 (LIITE 7);
6. Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen
yhteisjohtokunnan 26.11. pidetyn kokouksen pöytäkirja (LIITE 8);
7. Pylkönmäen kappelineuvoston 14.11.2019 pidetyn kokouksen
pöytäkirja (LIITE 9);
8. Kirkkoherran päätökset 10-13/2019 (nähtävillä kokouksessa);
9. Taloujohtajan päätökset 1- 2/2020 (nähtävillä kokouksessa);
10. Populus-viranhaltijapäätökset ajalta 1.11.2018-31.12.2019
(nähtävillä kokouksessa);
11. Hallituksen esitys uudeksi kirkkolaiksi on eduskunnan käsiteltävänä
(HE 19/2019 ja täydennysesitys 93/2019). Hallintovaliokunnan
mietintö valmistunee kevätkaudella 2020. Täten toukokuussa 2018
kirkolliskokouksen hyväksymän uuden kirkkolainsäädännön
voimaantulo siirtyy vähintäänkin kevääseen 2020.;
12. Saarijärven, Karstulan ja Kyyjärven kirkkoneuvostojen yhteinen
tilaisuus Karstulassa to 20.2.2020 klo 17 alkaen.
13. Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen
yhteisjohtokunnan 22.1. pidetyn kokouksen pöytäkirja (LIITE 9,
jaettu kokouksessa).

Pöytäkirjan tarkastajat:

30.1.2020
15 §
ELENIA OY:N ANOMUS JOHTOALUEEN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA / Hautausmaa 729-412-4-16 ja
Kirkko- ja hautausmaa 729-412-4-1
Elenia Oy on lähettänyt 27.1.2019 päivätyn anomuksen johtoalueen
käyttöoikeussopimuksen koskien seurakunnan omistamia kiinteistöjä
(Hautausmaa 729-412-4-16 ja Kirkko- ja hautausmaa 729-412-4-1)
Pylkönmäellä. Yhtiön tarkoituksena rakentaa Säävarmaa verkkoa ja
asentaa maakaapelia yhteensä 54metriä sekä 0,4 kV jakokaappi
hautausmaan aitojen ulkopuolelle hautausmaalle johtavan tien viereen.
Sopimuksen 9 § mukaan sopimus tulee voimaan heti, kun se on
allekirjoitettu ja se on voimassa siihen saakka, kunnes verkon rakenteet
poistetaan.
Elenia Oy:n anomus on LIITTEENÄ 10 (nähtävillä kokouksessa).
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Elenia Oy:n anomuksen johtoalueen
käyttöoikeussopimuksesta (Hautausmaa 729-412-4-16 ja Kirkko- ja
hautausmaa 729-412-4-1) Pylkönmäellä liitteenä olevan anomuksen
mukaisesti ilman korvausta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

30.1.2020
16 §
KASTETTUJEN MUISTAMISTAIDETEOKSEN HANKINTA
Talousjohtajan päätösehdotus:
Saarijärven seurakunta toteuttaa kastettujen muistamistaideteoksen
Saarijärven kirkkoon
Kirkkoneuvoston päätös:
Saarijärven kirkkoon toteutetaan kastettujen muistamistaideteos
yhteistyössä paikallisen nuoren taiteilijan Kaisa Ilolan kanssa. Teoksen
hankintaan varataan 1.400 euroa.

17 §
SYDÄNISKUREIDEN HANKINTA SEURAKUNNAN KIRKKOIHIN
Lions Club Saarijärvi ry ja Laulavat Poliisit järjestivät vuoden 2019
lopussa konsertteja sydäniskureiden hankkimiseksi Saarijärven
seurakunnan kirkkoihin. Seurakunnalle lahjoitettiin sydäniskurien
hankintaan yhteensä 3.131,28 e. Tämä summa vastaa noin kolmen
sydäniskurin leasing-kustannuksia kahden vuoden ajaksi.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hankkia sydäniskurin Saarijärven seurakunnan
jokaiseen neljään kirkkoon.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

