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Kirkkovaltuusto
11.2.2020
Kirkkoneuvosto
28.11.2019
________________________________________________________________________________
Kirkkoherra Jarmo Autonen piti ennen kokousta alkuhartauden ja laulettiin virsi 547.

1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti kokouksen ajankohta on
ilmoitetaan seurakunnallisissa ilmoituksissa 29.1.2020 Sampo-lehdessä
ja Viispiikkisessä.
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.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina, valittiin Ville Rautiainen ja Marjut Pollari.

3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. Todettiin, että vaaliasiat 4 § ja
5 § käsiteltiin erillisessä vaalikokouksessa. Todettiin, että § 6 ja § 7 on
jaettu pöydälle päätösehdotukset.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
11.2.2020
Kirkkoneuvosto
28.11.2019
________________________________________________________________________________

4§
HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN VAALI
Kn 28.11.2019 § 168

Hiippakuntavaltuustossa on jäseninä 14 maallikkoa ja 7 pappia ja sen
puheenjohtaja on maallikko. Nelivuotinen toimikausi alkaa toukokuun
alusta 2020 ja päättyy huhtikuun loppuun 2024. Kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalia
koskevat säännökset ovat kirkkolain 23 luvussa ja kirkon
vaalijärjestyksessä. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston
valitut jäsenet. Niillä jäsenillä, jotka ovat estyneitä saapumasta
kokoukseen, on myös ennakkoäänestysmahdollisuus.
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa ehdokaslistojen
yhdistelmä ja vaaliliput ovat vihreitä.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi
hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin kokouksessaan
11.2.2020 Lapuan hiippakunnan ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
----------

Kv 11.2.2020 § 4

Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa vaaliliput ovat
vihreitä. Ehdokaslistojen yhdistelmä on tämän kokouskutsun liitteenä.
Tämän kokouskutsun mukana lähetetään hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten vaalin vaalilippu (vihreä), ehdokaslistojen yhdistelmä
ja kutsu vaalikokoukseen.
Kutsu vaalikokoukseen, LIITE 1.
Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
Kirkkovaltuusto toimittaisi hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten
vaalin kokouksessaan 11.2.2020 Lapuan hiippakunnan ja
kirkkohallituksen ohjeiden mukaan.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto toimitti hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten
vaalin. Puheenjohtaja luki vaalipöytäkirjan, joka hyväksyttiin
yksimielisesti.
Vaalipöytäkirja on LIITTEENÄ 3.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
11.2.2020
Kirkkoneuvosto
28.11.2019
________________________________________________________________________________
5§
KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALI
Kn 28.11.2019 § 167

Lapuan hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen seuraavalle
istuntokaudelle seitsemän (7) maallikkoedustajaa ja kolme (3)
pappisedustajaa. Uuden kirkolliskokouksen toimikausi on neljä vuotta,
toukokuun alusta 2020 huhtikuun loppuun 2024.
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten vaaleja koskevat säännökset ovat kirkkolain 23
luvussa ja kirkon vaalijärjestyksessä. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja
kirkkovaltuuston valitut jäsenet. Niillä jäsenillä, jotka ovat estyneitä
saapumasta kokoukseen, on myös ennakkoäänestysmahdollisuus.
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa ehdokaslistojen
yhdistelmä ja vaaliliput ovat valkoisia.
LIITE 28 Kirkkohallituksen vaaliohje
LIITE 29 Lapuan hiippakunnan vaalikirje
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi
kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin kokouksessaan 11.2.2020
Lapuan hiippakunnan ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
----------

Kv 11.2.2020 § 5

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa vaaliliput ovat
valkoisia. Ehdokaslistojen yhdistelmä on tämän kokouskutsun liitteenä.
Tämän kokouskutsun mukana lähetetään kirkolliskokouksen
maallikkoedustajien vaalin vaalilippu (valkoinen), ehdokaslistojen
yhdistelmä ja kutsu vaalikokoukseen.
Kutsu vaalikokoukseen, LIITE 1.
Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
Kirkkovaltuusto toimittaisi kirkolliskokouksen maallikkoedustajien
vaalin kokouksessaan 11.2.2020 Lapuan hiippakunnan ja
kirkkohallituksen ohjeiden mukaan.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto toimitti kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaalin.
Puheenjohtaja luki vaalipöytäkirjan, joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Vaalipöytäkirja on LIITTEENÄ 3.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
11.2.2020
Kirkkoneuvosto
30.1.2020
________________________________________________________________________________
6§
SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA KESKISUOMEN IT-YHTEISTYÖALUEEN YHTEISJOHTOKUNTAAN
TOIMINTAKAUDELLE 2020-2022
Kn 30.1.2020 § 8

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:

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
11.2.2020
Kirkkoneuvosto
30.1.2020
________________________________________________________________________________
jatkuu 6 §
Kn 30.1.2020 § 8

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Keski-Suomen ITyhteistyöalueen yhteisjohtokuntaan toimikaudeksi 2020-2022
Saarijärven seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi Emilia Jalomäen ja
hänelle varajäseneksi kirkkoherra Jarmo Autosen.
-----------Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle tuotiin
valtuuston kokoukseen.

Kv 11.2.2020 § 6

Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Keski-Suomen ITyhteistyöalueen yhteisjohtokuntaan toimikaudeksi 2020-2022
Saarijärven seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi Emilia Jalomäen ja
hänelle varajäseneksi kirkkoherra Jarmo Autosen.

Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
11.2.2020
Kirkkoneuvosto
30.1.2020
________________________________________________________________________________
7§
SEURAKUNNAN TILOJEN KÄYTÖSTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT
Kn 30.1.2020 § 11

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.
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.
LIITE 2 Tilojen käyttömaksut –hinnasto (muutetut kohdat merkitty
punaisella)
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.)
--------

Kv 11.2.2020 § 7

Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle tuotiin
valtuuston kokoukseen.
Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden
2020 tilojen käyttömaksut siunaustilaisuuksien osalta.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuusto
11.2.2020
Kirkkoneuvosto
30.1.2020
________________________________________________________________________________
jatkuu 7 §
Kv 11.2.2020 § 7

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Kirkkovaltuusto
11.2.2020
________________________________________________________________________________
8§
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kirkkoherra Jarmo Autonen on nimitetty Pohjoisen Keski-Suomen
rovastikunnan lääninrovastiksi 1.1.2020-31.12.2023;
2. Muutokset Saarijärven seurakunnan toimistojen aukioloajoissa;
3. Kuulumiset 9.1.2020 järjestetystä yhteistyöneuvottelusta Karstulan
ja Kyyjärven seurakuntien kanssa.
Kirkkovaltuusto merkitsi saaneensa asiat tiedoksi.

9§
KIIREELLISET ASIAT
Kiireellisiä asioita ei ollut.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57 ja antoi valitusosoituksen.

Pöytäkirjan tarkastus:

