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KOKOUSTIEDOT
Aika

to 4.2.2021 kello 16.30 (kahvi 16.00 alkaen)

Paikka

Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 § Työjärjestyksen hyväksyminen
4 § Kirkkoneuvoston pöytäkirjanpitäjän valinta
5 § Sopimus varapuheenjohtajan toimimisesta puheenjohtajana
6 § Kirkkoneuvoston kokousten aika, paikka ja kutsumistapa
7 § Kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen kappelineuvostoihin
8 § Valtuuksien antaminen talousjohtajalle hankintojen tekemiseen
9 § Valtuuksien antaminen talousjohtajalle pienten erikoispuuta
sisältävien leimikoiden myyntiin
10 § Hengellisen työn vastuuryhmien valinta
11 § Kiinteistötyöryhmän valinta
12 § Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien nimeäminen
13 § Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajien nimeäminen
14 § Työnantajatahon edustajien nimeäminen palkkausta koskeviin
neuvotteluihin
15 § Valtuudet Saarijärven seurakunnan nimen kirjoittamiseen
16 § Saarijärven seurakunnan pankkitilien käyttövaltuudet
17 § Valtuutus Kelalle, Kevalle, Kipalle ja työvoimaviranomaisille
toimitettavien asiakirjojen allekirjoittamiseen
18 § Edustajan nimeäminen maanmittaustoimituksiin ja
vastaaviin viranomaisyhteyksiin
19 § Edustaja Länttä-Tenholan yhteismetsän kokouksiin
20 § Laina Nybergin testamenttirahastosta haettavat stipendit
21 § Hautojen hallintaoikeuden päättyminen / Kolkanlahden
hautausmaa
22 § Hautojen hallintaoikeuden päättyminen / Pylkönmäen
hautausmaa
23 § Tiedoksi saatettavat asiat
24 § Kiireelliset asiat
Valitusosoitus
Päätösehdotuksen tekijä on arvioinut lapsivaikutukset jokaisen
asiakokonaisuuden kohdalta parhaan tietonsa mukaan ja välittömät
vaikutukset /muutokset nykytilaan on kirjattu tarvittaessa asian
esittelytekstiin.

PUHEENJOHTAJA/
SIHTEERI

Jarmo Autonen

Emilia Jalomäki

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Aika

torstaina 4.2.2021 klo 16.30 – 18.35

Paikka
Läsnä olleet
jäsenet
ja varajäsenet

Saarijärven seurakuntatalon kahvio
☒
☒
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Jarmo Autonen, kirkkoherra, pj
Pirjo Leppämäki, vpj
Sari Honkonen
Reijo Kantonen
Vesa-Matti Laaksonen
Inkeri Puhakka
Eija Pohjonen
Jukka Ruusuvirta
Tuula Karhila

PÖYTÄKIRJA 1/21
4.2.2021

☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Mikko Raitanen
Tarja Saastamoinen
Iida Moisio
Kari Hiekkavirta
Juha Savonen
Jyrki Rahkonen
Outi Hertteli
Sirpa Jäsberg

Muut saapuvilla
☒ Timo Jokinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
olleet
☒ Pekka Viljakainen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
ja läsnäolon
☒ Emilia Jalomäki, talousjohtaja, kirkkoneuvoston sihteeri
peruste
Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja:

Jarmo Autonen

Sihteerit:

Käsitellyt asiat
Pöytäkirjan
tarkastus

Emilia Jalomäki
1 – 7 §, 10 – 25 §
1 – 25 §

Jarmo Autonen
8–9§

Saarijärvellä 8.2.2021
Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja
nähtävänä

Saarijärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 9.2.2021 – 9.3.2021

Emilia Jalomäki, talousjohtaja

Kirkkoneuvosto

4.2.2021

Kirkkoherra piti alkuhartauden ja laulettiin yhdessä virsi 547.
1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTELASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet
Vesa-Matti Laaksonen ja Inkeri Puhakka.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina, Vesa-Matti Laaksonen ja Inkeri Puhakka.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi ja todettiin siihen yksi lisäasia:
24 § Kukon Metsästysseura ry:n anomus 2
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
4§
KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA
Ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjaa pitää
neuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan
työntekijä.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjanpitäjäksi talousjohtaja Emilia
Jalomäen toimikaudeksi 2021-2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
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5§
SOPIMUS VARAPUHEENJOHTAJAN TOIMIMISESTA
PUHEENJOHTAJANA
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n3 mom. mukaan kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoherran ollessa estynyt
tai esteellinen. Lomien ja virkavapauksien ajaksi kirkkoherralle
määrätään sijainen, joka johtaa puhetta neuvostossa ollessaan
kokouksessa läsnä.
Säännöksen mukaan kirkkoherra ja neuvosto voivat yhdessä
päättää, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuorottelevat
puheenjohtajan tehtävissä edellytyksellä, että myös varapuheenjohtaja
antaa menettelylle suostumuksensa. Sopimusta ei synny, elleivät kaikki
osapuolet ole asiasta yksimielisiä.
Säännöksessä ei ole määrätty vuorottelun tapaa. Varapuheenjohtaja voi
toimia puheenjohtajana kaikissa asioissa, vuorottelusta voidaan sopia
asiaryhmittäin tai pitkä kokous voidaan jakaa ajallisesti. Kirkkoherran
tekemä sopimus on henkilökohtainen, joten vs. kirkkoherran on tehtävä
sopimus omalta osaltaan.
Toimikaudella 2019-2022 varapuheenjohtaja toimi kokouksissa
puheenjohtajana henkilöstövalintojen ja muiden henkilöstöhallintoon
liittyvien asioiden yhteydessä.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Tehdään sopimus kirkkoneuvoston sekä neuvoston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kesken siitä, että varapuheenjohtaja toimii
kokouksissa puheenjohtajana henkilöstövalinnoissa sekä mahdollisesti
muissa henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa sen mukaan, kuin
osapuolet siitä erikseen ao. asian kohdalla sopivat. Päätös on voimassa
kirkkoneuvoston toimikauden 2021-2022 ajan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
6§
KIRKKONEUVOSTON KOKOUSTEN AIKA, PAIKKA JA
KUTSUMISTAPA
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §: ”Kirkkoneuvosto päättää
kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös,
milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään
neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian
käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta
ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle.”
Päättyneellä toimikaudella neuvosto kokoontui tarvittaessa noin kerran
kuukaudessa puheenjohtajan kutsusta. Kokoukset pidettiin Saarijärven
seurakuntatalon kokoushuoneessa useimmiten torstaisin alkaen
kello 16.30. Toissijainen kokouspäivä oli tiistai. Kokousasiakirjat
toimitettiin viimeistään kolme päivää ennen kokousta, mutta useimmiten
jo viikkoa ennen kokousta. Kokouspäivät pyrittiin sopimaan ja
saattamaan jäsenten tietoon hyvissä ajoin etukäteen.
Kirkkoneuvoston toimikaudella 2019-2020 asialista toimitettiin
sähköpostitse niille kirkkoneuvoston jäsenille, jotka niin toivoivat, ja
postitse niille, jotka toivoivat asialistaa postitse.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto kokoontuu tarvittaessa noin kerran kuukaudessa
ensisijaisesti torstaisin klo 16.30;
2. Toissijainen kokouspäivä on tiistai;
3. Kirkkoneuvosto päättää asiakirjojen toimittamistavasta;
4. Kokouspäivät suunnitellaan ja saatetaan jäsenten tietoon hyvissä
ajoin etukäteen, mieluiten puolivuosittain.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. Kirkkoneuvosto kokoontuu tarvittaessa noin kerran kuukaudessa
ensisijaisesti torstaisin klo 16.30;
2. Toissijainen kokouspäivä on tiistai;
3. Kirkkoneuvosto päätti asiakirjojen toimittamistavasta seuraavasti:
a. Kokouskutsu ja asialista lähetetään postitse seuraaville
henkilöille:
Inkeri Puhakka
Sari Honkonen
Pirjo Leppämäki
Jarmo Autonen
b. Kokouskutsu ja asialista lähetetään sähköpostitse seuraaville
henkilöille ja tulostetaan kirkkoneuvoston kokoukseen
pöydälle:
Jukka Ruusuvirta
Tuula Karhila
Vesa-Matti Laaksonen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021

jatkuu § 6
kn 4.2.2021 § 6
Eija Pohjola
Reijo Kantonen
Tarja Saastamoinen
Pekka Viljakainen
Timo Jokinen
4. Kokouspäivät suunnitellaan ja saatetaan jäsenten tietoon hyvissä
ajoin etukäteen, mieluiten puolivuosittain. Kevätkauden 2021
kokouspäivät ovat:
to 4.2., to 25.3., to 6.5., to 27.5., to 17.6.
Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

7§
KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN
KAPPELINEUVOSTOIHIN
Kirkkoneuvoston ja kappelineuvostojen välisen tiedonkulun,
koordinaation ja vastuunjaon varmistamiseksi kirkkoneuvosto tarvitsee
nimetyn edustajansa kuhunkin kappelineuvostoon. Luontevaa olisi, että
neuvoston edustajana kussakin kappelissa voisi toimia joku
kirkkovaltuuston 19.1.2019 valitsemista ao. kappelineuvoston jäsenistä.
Toimikautena 2019-2020 kirkkoneuvoston edustajina
kappelineuvostoissa ovat toimineet:
Kannonkosken kappelineuvosto: Pekka Viljakainen
Kivijärven kappelineuvosto: Jukka Ruusuvirta
Pylkönmäen kappelineuvosto: Reijo Kantonen
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa
1. Kannonkosken kappelineuvostoon;
2. Kivijärven kappelineuvostoon; ja
3. Pylkönmäen kappelineuvostoon.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto nimesi edustajakseen
1. Kannonkosken kappelineuvostoon: Tuula Karhila;
2. Kivijärven kappelineuvostoon: Jukka Ruusuvirta; ja
3. Pylkönmäen kappelineuvostoon: Reijo Kantonen.
Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
8§
VALTUUKSIEN ANTAMINEN TALOUSJOHTAJALLE
HANKINTOJEN TEKEMISEEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan talousjohtaja päättää
hankinnoista ja palvelujen ostosta, jos hankinnan tai palvelun arvo on
enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä. Toimikaudella 2019-2022
kirkkoneuvoston vahvistama hankinnan tai palvelun enimmäismäärä oli
30 000 euroa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää asiasta.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. Kirkkoneuvosto antoi talousjohtajalle valtuudet enimmäismäärältään
30.000 euron hankinnan tekemiseen tai palvelun ostoon.
2. Päätös on voimassa toimikauden 2021-2022 ajan.
Talousjohtaja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi ja puheenjohtaja toimi sihteerinä

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
9§
VALTUUKSIEN ANTAMINEN TALOUSJOHTAJALLE PIENTEN
LEIMIKOIDEN MYYNTIIN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan talousarvion mukainen
metsänmyynti kuuluu kirkkoneuvoston tehtäviin. Normaalisti
kirkkoneuvosto päättää metsäkaupoista tarjouspyyntöjen perusteella.
Metsänhoitoyhdistys lähettää tarjouspyynnön alueen puunostajille
myyntiin tulevista eristä ja kirkkoneuvosto tekee myyntipäätökset.
Tarjouspyynnöt pyritään sovittamaan kokousaikatauluihin niin, että
päätöksenteon hitaus ei toimisi hintoja alentavana tekijänä.
Jotkut pienet erikoispuun tarvitsijat ovat aikojen kuluessa tottuneet
kysymään tarvitsemiaan raaka-aineita suoraan metsänhoitoyhdistykseltä.
Heillä on yleensä kiire, heillä on poikkeavia laatuvaatimuksia, kyseeseen
tulevat määrät ovat pieniä ja yritysten maksukyky mahdollistaa yleensä
hyvät tarjoushinnat.
Kirkkoneuvosto päätti 22.04.2008 § 45 antaa valtuudet talousjohtajalle
tehdä metsänhoitoyhdistyksen ehdotuksesta talousarvion ja
metsäsuunnitelman mukaisia metsäkauppoja silloin, kun yksittäisen
myyntierän koko on enintään 30 000 euroa. Päätös on sittemmin
uudistettu kirkkoneuvostossa toimikausittain.
Pieniä leimikoita on myyty viime vuosina myös mm. maisemallisista
syistä, myrskytuhojen torjumiseksi ja sähköverkon rakentamisen
yhteydessä. Näiden kauppojen tuominen kirkkoneuvostoon ei
aikataulullisesti ole aina mahdollista.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää asiasta.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. Kirkkoneuvosto antoi talousjohtajalle valtuudet tehdä
metsänhoitoyhdistyksen ehdotuksesta talousarvion ja
metsäsuunnitelman mukaisia metsäkauppoja silloin, kun yksittäisen
myyntierän koko on enintään 30 000 euroa.
2. Päätös on voimassa toimikauden 2021-2022 ajan.
Talousjohtaja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi ja puheenjohtaja toimi sihteerinä

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
10 §
HENGELLISEN TYÖN VASTUURYHMIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain mukaan ja ohjesääntönsä
perusteella yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen
hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän
toteuttamiseksi. Ohjesääntönsä 3 luvun mukaan kirkkoneuvoston
tehtävänä on myös ”vahvistaa työalojen johtavien työntekijöiden ko.
työalan työn kehittämistä varten kokoamien vastuuryhmien kokoonpano
ja nimetä niihin edustajansa, jonka tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä
kirkkoneuvoston ja ryhmän välillä.” Yhteiset työalat toimivat koko
laajentuneen seurakunnan alueella. Kirkkoneuvosto vahvistaa niitä
koskevat vastuuryhmät. Työalojen vastaavat työntekijät ovat tehneet
esitykset ryhmien jäsenistä ja pyytäneet suostumuksen esittämiltään
henkilöiltä.
Kappeliseurakuntien alueella erillisten vastuuryhmien tarve on
pienentynyt, koska työ on muutenkin yhteisesti koordinoitua ja niissä on
kappelineuvostot pohtimassa ja kehittämässä alueensa toimintaa.
Päällekkäisiä ryhmiä on turha asettaa, koska ne vievät resursseja
toisiltaan. Kappeleissa on tarvetta lähinnä diakoniatyön vastuuryhmälle,
joka voi panostaa keittiöissä, ystävätoiminnassa ja jumalanpalveluksissa
tarvittavaan vapaaehtoistoimintaan. Mahdolliset kappeliseurakuntien
vastuuryhmät vahvistaa kukin kappelineuvosto.
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa
toimikaudeksi 2021-2022 seuraavat vastuuryhmät:
1. koko seurakunnan alueen kansainvälinen työ: Olavi Hakkarainen,
Kari Hiekkavirta, Marjatta Hukka, Tuija Kantalainen, Tarja
Merruntaus-Peltola, Anna-Liisa Talaskivi, Erkki Kinnunen
2. Saarijärven alueen diakoniatyö: Hänninen Anita, Ihanainen Heli,
Mäki Pekka, Niemelä Satu, Puurunen Mikko, Oikari Irma
3. koko seurakunnan alueen lapsityö: Anneli Kautto, Sari Honkonen,
Vesa Matti Laaksonen, Elina Piispanen, Fanni Piirilä, Laura
Mustonen, Inkeri Seppälä, Minna Kainulainen, Elina Muhonen,
Laura Myllyniemi
4. koko seurakunnan alueen nuorisotyö: Tarja Saastamoinen, Jouni
Rinne, Saija Nissinen, Hannele Pasanen, Jari Nuppola, Jukka
Kainulainen, Hannu Ahonen ja nuorten vaikuttajaryhmä (koostuu
nuorista)
5. Saarijärven alueen aikuistyön vastuuryhmä: Juha Savonen, Asta
Mäkelä, Kaisu Paavola, Jyrki Rahkonen, Inkeri Puhakka
(kirkkoneuvoston edustaja).

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
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6. Työntekijät ovat mukana kaikissa vastuuryhmissä kokoonkutsujina,
puheenjohtajina ja/tai sihteereinä ryhmän
järjestäytymiskokouksessaan päättämällä tavalla;
7. Ryhmän kokoonpano voi muuttua ja päivittyä kauden aikana,
8. Saarijärven alueen aikuistyön vastuuryhmä pitää yhteyttä kuhunkin
kappeliseurakuntaan siten, että koko seurakunnan alueelta voidaan
osallistua Saarijärvellä mahdollisesti järjestettäviin tapahtumiin.
9. Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa aikuistyön vastuuryhmään
Kirkkoneuvoston päätös:
1. – 8. ehdotuksen mukaan;
9. kirkkoneuvosto nimesi edustajakseen aikuistyön vastuuryhmään
Inkeri Puhakan.
10. kirkkoneuvosto päätti koko seurakunnan alueen musiikkityön
vastuuryhmän perustamisesta.
Lapsiasiainvaikutus:

Lapsityön ja nuorisotyön vastuuryhmien toiminta on tärkeää lapsi- ja
nuorisotyölle. Vastuuryhmien nimittäminen vahvistaa lapsi- ja
nuorisotyön asemaa.

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
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11 §
KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN VALINTA
Seurakunnassa on vuosien ajan toiminut kirkkoneuvoston nimeämä
kiinteistötyöryhmä, joka on valmistellut kiinteistöihin liittyviä asioita
kirkkoneuvostolle viranhaltijoiden tukena. Työryhmällä on ollut
neuvonta- ja asiantuntijarooli myös päättyneen toimikauden aikana
toteutetuissa hankkeissa. Se on koottu nopeallakin aikataululla erilaisiin
kiinteistöasioita koskeviin neuvotteluihin mm. urakkasopimusten,
kiinteistöjen kauppojen ja niihin liittyvien sopimusten valmistelussa.
Työryhmä on osallistunut myös erilaisiin kaavoitusta koskeviin
neuvotteluihin kaupungintalolla.
Toivottavaa olisi, että ryhmän koko ei kasvaisi nykyistä suuremmaksi,
koska silloin sen joustava koolle kutsuminen vaikeutuu. Ryhmän on
voitava kokoontua pääsääntöisesti päiväsaikaan.
Työryhmän jäseninä toimikaudella 2019-2020 olivat Eero Sekki (pj),
Kari Hiekkavirta, Heikki Tarvainen, kirkkoherra ja talousjohtaja.
Ryhmällä on pitkäjänteinen näkemys seurakunnan kiinteistöasioista
Saarijärven osalta jo ajalta ennen seurakuntaliitosta ja
kappeliseurakunnista liitoksen jälkeen. Työryhmän pitkäaikaisten
jäsenten kokemus ja kiinteistöjen tuntemus on seurakunnalle arvokasta
viranhaltijoiden tukena hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. päättää, että kiinteistöasioiden valmistelua varten seurakunnassa
toimii viranhaltijoiden tukena kiinteistötyöryhmä;
2. nimeää kiinteistötyöryhmän jäsenet; ja
3. antaa työryhmälle valtuudet hankkia kiinteistöihin liittyvää teknistä
asiantuntemusta Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:ltä voimassa
olevan keskitettyä kiinteistövastuuta koskevan sopimuksen mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto
1. päättää, että kiinteistöasioiden valmistelua varten seurakunnassa
toimii viranhaltijoiden tukena kiinteistötyöryhmä;
2. nimeää kiinteistötyöryhmän jäseniksi Eero Sekin, Kari Hiekkavirran,
Heikki Tarvaisen, Pekka Viljakaisen, kirkkoherran ja talousjohtajan;
3. antaa työryhmälle valtuudet hankkia kiinteistöihin liittyvää teknistä
asiantuntemusta Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy:ltä voimassa
olevan keskitettyä kiinteistövastuuta koskevan sopimuksen mukaan.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
12 §
KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN
NIMEÄMINEN
Valtuustokaudesta 2011-2014 alkaen seurakunnissa ei ole enää
luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa.
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset hoidetaan osana sisäistä
valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan
tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
Päättyneellä toimikaudella kiinteistötyöryhmän jäsenet Eero Sekki ja
Heikki Tarvainen ovat toimineet myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden
tarkastajina.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat
toimikaudeksi 2021-2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto nimesi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi
Pekka Viljakaisen ja Heikki Tarvaisen toimikaudeksi 2021-2022.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
13 §
RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAJIEN
NIMEÄMINEN
Valtuustokaudesta 2011-2014 alkaen seurakunnissa ei ole enää
luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa.
Rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset hoidetaan osana sisäistä
valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan
tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
Päättyneellä toimikaudella Pekka Viljakainen, Markku Hakanen ja Pirjo
Luotola (2020) toimivat rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajina.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat
toimikaudeksi 2021-2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto nimesi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi
Markku Hakasen, Pirjo Luotolan ja Reijo Kantosen toimikaudeksi 20212022

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
14 §
TYÖNANTAJATAHON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN
PALKKAUSTA KOSKEVIIN NEUVOTTELUIHIN
Kirkon palkkausjärjestelmä uudistui toukokuun alusta 2007.
Kirkkoneuvosto nimesi tuolloin kirkkoherran ja talousjohtajan ylimmän
työnantajatahon edustajiksi uuteen palkkausjärjestelmään liittyvissä
asioissa ja siihen siirtymistä edellyttävissä valmisteluissa.
Edellisen kerran kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 31.1.2019 § 14
kirkkoherran ja talousjohtajan työnantajatahon edustajiksi
palkkausta ja palkkausjärjestelmää koskeviin neuvotteluihin.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Työnantajatahon edustajiksi palkkausta ja palkkausjärjestelmää
koskeviin neuvotteluihin nimetään kirkkoherra ja talousjohtaja.
2. Päätös on voimassa toistaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.)

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
15 §
VALTUUDET SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN NIMEN
KIRJOITTAMISEEN
Kirkkolain 7:7 §: ”Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää
seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän
nimenkirjoitusoikeudesta.” Säännös antaa kirkkoneuvostolle selkeän
toimivallan päätöksen tekemiseen siitä, kenellä on valtuudet
seurakunnan nimen kirjoittamiseen. Päätös antaa ulkopuoliselle tiedon
siitä, keiden nimenkirjoittaminen sitoo seurakuntaa, jonka nimissä
sopimus tai vastaava asiakirja allekirjoitetaan.
Päätös seurakunnan nimen kirjoitusoikeudesta on tehty edellisen kerran
31.1.2019 § 15. Kirkkovaltuusto valitsee kokouksessaan 26.1.2021
jäsenet kirkkoneuvostoon toimikaudelle 2021-2022. Toimikauden
vaihtuessa on luontevaa tehdä asiasta uusi ajantasainen päätös.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan nimen kirjoittavat
kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä tai erikseen;
2. Nimenkirjoitusvaltuutus koskee myös viran väliaikaisia hoitajia, kun
sijainen on selkeästi nimetty;
3. Kirkkoherran viran väliaikaisen hoitajan nimeää tarvittaessa
tuomiokapituli;
4. Talousjohtajan viran väliaikaisena hoitajana on tarvittaessa
kirjanpitäjä Sirpa Liimatainen;
5. Päätös tulee voimaan siitä päivästä, jona se saa lainvoiman;
6. Päätös on voimassa toistaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-6.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
16 §
SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN PANKKITILIEN
KÄYTTÖVALTUUDET
Päätös seurakunnan pankkitilien käyttövaltuuksista on tehty edellisen
kerran 31.1.2019 § 16, jolloin oikeudet myönnettiin toimistosihteeri
Sirpa Liimataiselle, talousjohtaja Emilia Jalomäelle ja kirkkoherra Jarmo
Autoselle yhdessä ja erikseen. Tilien käyttövaltuuksista on syytä tehdä
aika ajoin uusi ajantasainen päätös. Toimikauden vaihtuminen on
luonteva ajankohta päätöksen uusimiselle.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto myöntää Saarijärven seurakunnan nimissä olevien
pankkitilien käyttövaltuudet kirjanpitäjä Sirpa Liimataiselle,
talousjohtajalle ja kirkkoherralle.
2. Tilien käyttövaltuudet ovat nimetyillä yhdessä ja erikseen.
3. Nimetyillä on valtuudet Saarijärven seurakunnan nimissä olevien
pankkitilien käyttämiseen sekä tilien avaamiseen ja lopettamiseen.
4. Päätös tulee voimaan siitä päivästä, jona se saa lainvoiman.
5. Päätös on voimassa toistaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (1.-5.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
17 §
VALTUUTUS KELALLE, KEVALLE, KIPALLE,
OPPILAITOKSILLE JA TYÖVOIMAVIRANOMAISILLE
TOIMITETTAVIEN ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMISEEN
Kirkkoneuvosto voi valtuuttaa kirjanpitäjä Sirpa Liimataisen
allekirjoittamaan seurakunnan puolesta Kansaneläkelaitokselle, Kevalle,
oppilaitoksille ja työvoimaviranomaisille toimitettavat asiakirjat. Töiden
sujuvuuden kannalta valtuutus olisi toivottava. Päätös on tehty edellisen
kerran 31.1.2019 § 17, jolloin kirkkoneuvosto myönsi oikeudet
toimistosihteeri Sirpa Liimataiselle.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto valtuuttaa Sirpa Liimataisen allekirjoittamaan
seurakunnan puolesta Kelalle, Kevalle, oppilaitoksille ja
työvoimaviranomaisille toimitettavat asiakirjat.
2. Valtuutus tulee voimaan siitä päivästä, jona se saa lainvoiman.
3. Päätös on voimassa toistaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (1.-3.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
18 §
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAANMITTAUSTOIMITUKSIIN JA
VASTAAVIIN VIRANOMAISYHTEYKSIIN
Kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei
toisin ole säädetty tai määrätty, mm. valvoa seurakunnan etua, edusta
seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.
Seurakunnan edustamiseen kuuluu myös mm. seurakunnan puhevallan
käyttö tuomioistuimessa ja viranomaisessa.
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. seurakuntaa edustaa tuomioistuimessa ym. viranomaisyhteyksissä
sekä Saarijärven alueella maanmittaustoimituksissa, tiekuntien,
asunto-osakeyhtiöiden ja muissa vastaavissa kokouksissa, ellei
kirkkoneuvosto toisin päätä, kirkkoherra, talousjohtaja tai
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja;
2. seurakuntaa edustaa kappeliseurakuntien (Kannonkoski, Kivijärvi ja
Pylkönmäki) alueilla pidettävissä maanmittaustoimituksissa sekä
tiekuntien, asunto-osakeyhtiöiden ja muissa vastaavissa kokouksissa,
ellei kirkkoneuvosto toisin päätä, ao. kappeliseurakunnan pappi,
kappelineuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, talousjohtaja tai
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja;
3. talousjohtaja voi valtuuttaa metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilön
edustamaan seurakuntaa metsäautoteitä ja tiehankkeita koskevissa
kokouksissa seurakunnan alueella;
4. päätös tulee voimaan siitä päivästä, jona se saa lainvoiman; ja
5. päätös on voimassa toistaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (1.-5.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

4.2.2021
19 §
EDUSTAJA LÄNTTÄ-TENHOLAN YHTEISMETSÄN
KOKOUKSIIN
Saarijärven seurakunnan edustajana Länttä-Tenholan yhteismetsän
kokouksissa Kivijärvellä on toiminut Jukka Ruusuvirta 1.1.2020 alkaen.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Jukka Ruusuvirta toimii edelleen Saarijärven seurakunnan edustajana
Länttä-Tenholan yhteismetsän kokouksissa; ja
2. valtuutus jatkuu kirkkoneuvoston toimikauden 2021-2022 ajan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (1.-2.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

4.2.2021
20.8.2020
20 §
LAINA NYBERGIN TESTAMENTTIRAHASTOSTA HAETTAVAT
STIPENDIT

Kn 20.8.2020 § 65

Laina Nybergin testamenttirahastossa on ollut 31.12.2019 jäljellä
5.235,76 euroa. Testamentti on vahvistettu 30.8.1984. Rahastoa
hoidetaan taloussäännön määräysten mukaan. Rahaston varoja käytetään
Laina Nybergin haudan hoitoon ja kukkaistutuksiin sekä
muistokynttilöihin vuodesta 1983 vuoteen 2032. Lisäksi kirkkoneuvosto
voi myöntää rahaston varoista avustuksia ja stipendejä seurakunnallisiin
ammatteihin opiskeleville nuorille.
Rahaston käytöstä muihin tarkoituksiin päättää kirkkovaltuusto.
Vuonna 2019 haudanhoitoon veloitettiin rahastosta 76 euroa ja
myönnettiin yksi 600 euron apuraha. Vuosien 2020-2032
haudanhoitokulut ovat noin 1.000 euroa (+indeksi). Stipendejä voitaisiin
siis myöntää noin 4.000 euron edestä. Tällä hetkellä tietoisuus rahastosta
ei ole kovin suuri eikä apurahahakemuksia ole tullut usein.
Saarijärven seurakunnassa on pyritty eroon erillisistä
testamenttirahastoista niiden työllistävyyden ja ehtojen aiheuttaman
kankeuden vuoksi. Lahjoitusrahastot sen sijan ovat seurakunnan
työalojen toiminnassa käteviä ja joustavampia.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. laittaa paikallislehtiin (Sampo ja Viisipiikkinen) ilmoituksen Laina
Nybergin testamenttirahastosta haettavissa olevista stipendeistä;
2. ilmoituksen sisältö on seuraava:
Seurakunnallisiin ammatteihin opiskelevat nuoret voivat hakea
stipendiä 31.12.2020 saakka Laina Nybergin testamenttirahastosta.
Stipendin saajan on asuttava tai oltava kotoisin Kivijärveltä,
Kannonkoskelta, Pylkönmäeltä tai Saarijärveltä ja opiskeltava
seurakunnalliseen ammattiin lukuvuonna 2020-2021. Stipendin
määrästä per henkilö päättää kirkkoneuvosto. Stipendihakemukset
tulee lähettää suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Saarijärven
seurakunta, Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi (päällä teksti
Stipendihakemus) viimeistään 31.12.2020;
3. päätökset stipendien saajista tehdään kirkkoneuvoston
ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2021.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti (kohdat 1.-3.)

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
------

Kn 4.2.2021 § 20

Pöytäkirjan tarkastajat:

31.12.2020 mennessä stipendihakemuksia saapui kaksi (LIITTEET 1 ja
2, nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa).

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 20
kn 4.2.2021 § 20

4.2.2021
20.8.2020

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. mahdollisista stipendien saajista;
2. laittaa paikallislehtiin saman ilmoituksen kesällä 2021 uudelleen; ja
3. päättää stipendien saajista kirkkoneuvoston kokouksessa talvella
2022.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti
1. myöntää
a. Mira Liimataiselle 300 euron stipendin ja
b. Olli Salolle 700 euron stipendin
2. pyytää Olli Saloa kirjoittamaan paikallislehteen hartauskirjoituksen
vuonna 2022;
3. esittää kirkkovaltuustolle rahaston sääntöjen muuttamista siten, että
rahastosta voidaan myöntää stipendejä myös hengellisen musiikin
harrastuneisuuden perusteella alle 18-vuotiaille;
4. käsittelee rahaston stipendien jakamista uudelleen valtuuston
päätöksen jälkeen.

Lapsiasiainvaikutus:

Kesätyöpaikkojen määrä on koronapandemian vuoksi vähäisempi kuin
normaalisti. Stipendien jakaminen mahdollisesti parantaa nuorten
aikuisten taloudellista asemaa.

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirjan tarkastajat:

4.2.2021

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

4.2.2021
14.6.2018
8.2.2018
21 §
HAUTOJEN HALLINTAOIKEUDEN PÄÄTTYMINEN /
KOLKANLAHDEN HAUTAUSMAA

Kn 8.2.2018 § 20

Saarijärven seurakunnan hautausmailla ei ole vielä toteutettu hautojen
hallintaoikeuksien päättymisen perusteella haltuunottoja seurakunnalle.
Hautaoikeus kuitenkin luovutetaan määräajaksi eli korkeintaan 50
vuodeksi. Seurakunta on pitänyt kirjaa hallintaoikeuksien päättymisestä,
mutta niiden päättymisestä ei ole tiedotettu eikä seurakunta ole tehnyt
päätöksiä hautojen ottamisesta seurakunnan haltuun. Siksi seurakunta ei
ole myöskään saanut tehokkaasti perittyä hautaoikeuden jatkamisesta
maksua (1.1.2018 alkaen 2 e/vuosi) tai voinut jakaa hautapaikkoja
uudelleen.
Kirkkohallituksen mukaan hautojen hallintaoikeuksien tarkkaileminen
on etu kaikille osapuolille, koska se mahdollistaa jo olemassa olevien
hautojen ja hautausmaiden käytön mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi
se osittain estää vanhojen hauta-alueiden museoitumisen. Unohdetuille
haudoille on lisäksi mahdollista löytää uusia käyttäjiä (hoitajia).
Hautojen hallintaoikeusaikojen tarkkaileminen on työlästä, mutta
säästyneet arkkuhautapaikat tuovat työpanoksen takaisin myös
taloudellisessa mielessä. Lisäksi säännöllinen hallinta-aikojen tarkastelu
varmistaa hautausmaakirjanpidon ajantasaisuuden.
Lainsäädännön mukaan hautaoikeus lakkaa, kun määräaika
pidennyksineen on kulunut loppuun, kun hautaoikeus on julistettu
menetetyksi (kirkkolaki 1274/2003 17 luku 5 § 3 mom) tai kun
oikeudenhaltijat ovat luovuttaneet hautaoikeuden takaisin. Hyvään
hallintoon kuuluu, että seurakunta mahdollisuuksien mukaan ottaa
hautaoikeuden haltijaan yhteyttä, kun määräajaksi annettu hautaoikeus
on umpeutumassa. Tämä voi tapahtua kirjeitse, lehdessä kuuluttamalla ja
asettamalla haudalle hallinta-ajan päättymisestä kuulutusilmoitus.
Hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus jatkaa hautaoikeuden
voimassaoloaikaa (kirkkolaki 1274/2003 17 luku 2 § 2 mom).
Aikaisemmin hautapaikkoja on saatettu myydä enemmän kuin vain kaksi
vierekkäistä paikkaa, mikä on nykykäytäntö. Hautaoikeuden haltijan
jatkaessa hallintaoikeutta myönnettäisiin hänelle vain kaksi vierekkäistä
paikkaa. Jos hautaoikeuden haltija haluaa hallintaoikeuden koko
aikaisempaan hauta-alueeseen, tulee hänen tehdä hakemus sukuhautaalueen hallintaoikeuden jatkamisesta kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto
käsittelee hakemukset hautapaikkojen hallintaoikeuksien päättymisen
yhteydessä eli korkeintaan vuosittain.
Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota
hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki,
jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää
muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 21
Kn 8.2.2018 § 20

4.2.2021
14.6.2018
8.2.2018

hautamuistomerkkiä (myös reunakivet) ei ole poistettu kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu
tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan
ylläpitäjälle vastikkeetta (hautaustoimilaki 457/2003 14 § 3 mom).
Saarijärven seurakunnassa helpoin hautausmaa aloittaa hautojen hallintaaikojen tarkastelu on Kolkanlahden hautausmaalla, koska sen
hautakirjanpito on ajan tasalla ja sähköisessä rekisterissä. Hautausmaan
ensimmäiset hautapaikat on otettu käyttöön 60 vuotta sitten, joten
hallinta-aikojen päättymisiä on näiden ensimmäisten hautojen osalta jo
tullut vastaan. Kolkanlahden hautausmaalta seurakunta saisi prosessin
hoitamisesta arvokasta kokemusta ja tietoa, mitä voitaisiin myöhemmin
hyödyntää seurakunnan muilla hautausmailla.
Päätös hautojen hallinta-aikojen tarkastelusta hautojen
uudelleenluovutukseen on monivuotinen. Esimerkkiaikataulu:
2019:
Kirje hautapaikkojen haltijoille, jos osoite löytyy
Tiedote lehteen
Tiedote haudoille
2020:
Toinen tiedote lehteen
2021:
Haudoille 2. kuulutus: hautaoikeuden päättymisestä.
Tiedote lehteen
Päätös hallinta-ajan päättymisestä ja haudan siirtymisestä
seurakunnalle.
Muistomerkit poistetaan (säilytetään 3 vuotta)
2024:
Muistomerkit tuhotaan ja hautojen uudelleen luovutus
alkaa
Kirkkolain nojalla seurakunnalle palautuneet, unohdetut sekä
hautaoikeusajan päättyessä uudelleen lunastamatta jääneet
arkkuhautapaikat rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi hautaoikeuden
menetyspäivästä lukien. Tänä aikana niitä voidaan luovuttaa henkilöille,
joilla olisi oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan ennen
menetyspäätöstä. Haudasta peritään maksu voimassa olevan hinnaston
mukaisesti.
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Saarijärven seurakunta aloittaa hallinta-aikojen tarkastamisen, asiasta
tiedottamisen ja hautapaikkojen haltuun ottamisen hallintaoikeuksien
päättymisen jälkeen.
2. Tarkastelu aloitetaan Kolkanlahden hautausmaalta kesällä 2018
3. Seurakunta tiedottaa hautaoikeuden haltijoille menettelystä kirjeitse
(osoitteen ollessa tiedossa), paikallislehdissä, seurakunnan
kotisivuilla ja haudoille asetettavilla tiedotteilla.
4. Hautaoikeuden haltijoille annetaan ensimmäisen tiedotteen jälkeen
vähintään kaksi vuottaa aikaa hakea hallintaoikeuden jatkamista.
5. Päätös hautapaikan siirtymisestä seurakunnan hallintaan tehdään
kirkkoneuvostossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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6. Kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, eli haudan siirtyessä
seurakunnalle, hautaoikeuden haltijalla on kuusi kuukautta aikaa
siirtää muistomerkki pois haudalta. Muistomerkkejä säilytetään
vähintään kolme vuotta ennen niiden tuhoamista.
7. Haudat luovutetaan uudelleen käyttöön aikaisintaan kolmen vuoden
kuluttua kirkkoneuvoston päätöksestä ottaa hauta seurakunnan
hallintaan.
-----Kn 14.6.2018 § 71

Kirkkoneuvoston 8.2.2018 tekemän päätöksen mukaisesti Kolkanlahden
hautausmaalla on aloitettu hautojen hallinta-aikojen tarkastaminen.
Hautausmaatoimistossa on selvitetty kaikki 31.12.2017 mennessä
päättyneet hallinta-ajat, joille ei ole uusittu hallinta-aikaa uudelleen.
Näitä on 7.6.2018 yhteensä 447 kappaletta. Näistä haudoista osalla on
muistomerkki ja osa on ilman muistomerkkiä. Luettelo hautatunnuksista
on nähtävillä kokouksessa (LIITE 4).
Näille haudoille, joiden hallinta-aika on päättynyt, ryhdytään ma 16.7.
alkaen laittamaan tiedotteita (valkoinen sään kestävä paperi, musta
teksti, puutikku) hallinta-ajan päättymisestä. Tiedotteeseen kirjataan
seuraavat teksti:
Haudan hallinta-aika on päättynyt.
Hallintaoikeuden haltijalle annetaan mahdollisuus lunasta hauta
uudelleen 1.8.2020 mennessä. Ellei hautaoikeutta jatketa, hautaoikeuden
haltijalla on mahdollisuus poistaa haudalla oleva muistomerkki
31.1.2021 mennessä (KL 17 luku 2 §), jonka jälkeen seurakunnalla on
oikeus luovuttaa hauta uudelleen käytettäväksi ja haudalla oleva
muistomerkki siirtyy seurakunnalle vastikkeetta.
Saarijärven seurakunta, Urheilutie 5, Saarijärvi, puh. 040-1534 794)
Niille hallintaoikeuden haltijoille, joiden osoite on tiedossa, lähetetään
tiedote asiasta. Tiedotteessa on yksilöity hautatunnus, muuten teksti on
sama kuin haudalle asetettavassa tiedotteessa. Lisäksi tiistaina 31.7.
ilmestyvään Saarijärveläinen -lehteen laitetaan kuulutus, jossa
tiedottamisen lisäksi listataan kaikki ne hautatunnukset, joita asia
koskee.
Kesällä 2019 julkaistaan uusi kuulutus Saarijärveläinen –lehdessä ja
syksyllä 2020 kirkkoneuvostossa tehdään päätös hallinta-ajan
päättymisestä ja haudan siirtymisestä seurakunnalle.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Kolkanlahden hautausmaan 31.12.2017 päättyneiden hallinta-aikojen
päättymisestä tiedotetaan haudoilla valkoisella tiedotteella,

Pöytäkirjan tarkastajat:
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2. sama tiedote lähetetään myös niille hallintaoikeuksien haltijoille,
joiden osoite on tiedossa,
3. lisäksi hautapaikkojen hallintaoikeuksien päättymisestä tiedotetaan
31.7.2018 ilmestyvässä Saarijärveläinen –lehdessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 3.).
---Kn 4.2.2021 § 21

Kirkkoneuvoston 14.6.2017 mukaisesti Kolkanlahden hautausmaan
31.12.2017 päättyneiden hallinta-aikojen päättymisestä on tiedotettu
haudoilla, postitse hautaoikeuden haltijoita, mikäli osoite on ollut
tiedossa ja lisäksi Saarijärveläinen -lehdessä. Kesällä 2018 näitä
hautapaikkoja, joiden hallinta-aika oli päättynyt, oli yhteensä 447
kappaletta. Kahden ja puolen vuoden aikana omaiset ovat tehneet uusia
sopimuksia hautojen hallinta-aikojen jatkamisesta yli 200 haudan osalta.
Luettelo niistä hautapaikoista hautatunnuksineen (257 kpl), joiden osalta
hallinta-aikaa ei ole jatkettu, on LIITTEENÄ 3 (salainen hautapaikan
haltijoiden osalta). Näiden hautapaikkojen osalta kirkkoneuvoston tulee
tehdä päätös hautapaikan siirtymisestä seurakunnan hallintaan. Vuoden
2018 päätöksen mukaisesti tämän jälkeen hautaoikeuden haltijalla olisi
kuusi kuukautta aikaa siirtää muistomerkki pois haudalta ja
muistomerkkejä säilytettäisiin vähintään kolme vuotta ennen niiden
tuhoamista.
On kuitenkin todennäköistä, että osalle näistä hautapaikoista halutaan
omaisten toimesta tehdä uusi hallinta-aikasopimus seuraavan kolmen
vuoden aikana. Tällöin seurakunnan pitäisi siirtää muistokivi uudelleen
hautapaikalle. Tämän kaksinkertaisen kivien siirto-operaation
välttämiseksi hautatoimen työnjohtaja ja talousjohtaja ovat päätyneet
ehdottamaan, että seurakunnan hallintaan siirtyneiden hautapaikkojen
muistokivet säilytetään paikallaan vielä 3 vuotta. Tämän jälkeen ne
siirretään varastointialueelle ja päätös kivien
tuhoamisesta/murskauksesta tehdään myöhemmin kun kiviä on kertynyt
lisää seuraavien hallinta-aikatarkastelujen yhteydessä.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. liitteessä luetellut hautapaikat siirtyvät seurakunnan hallintaan
välittömästi tämän päätöksen tullessa lainvoimaiseksi;
2. seurakunnan hallintaan siirtyneiden hautapaikkojen muistomerkkejä
säilytetään hautapaikoilla 1.5.2024 saakka, jolloin ne siirretään
erilliselle varastointialueelle;
3. varastoon siirrettävät muistokivet kuvataan ja kuvatiedosto
arkistoidaan;
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4. seurakunnan hallintaan siirtyneet hautapaikat otetaan uudelleen
käyttöön 1.8.2024 alkaen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2., 4.), lisäys kohtaan:
3. varastoon siirrettävät muistokivet kuvataan ja kuvatiedosto
arkistoidaan kotiseutuyhdistyksen ja/tai museon käyttöön.
Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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22 §
HAUTOJEN HALLINTAOIKEUDEN PÄÄTTYMINEN /
PYLKÖNMÄEN HAUTAUSMAA
Kirkkoneuvosto teki 8.2.2018 § 71 päätöksen aloittaa hautojen hallintaaikojen tarkastaminen Kolkanlahden hautausmaalla. Kolkanlahti valittiin
seurakunnan pilottikohteeksi selkeän hautakartan ja sähköisen
kirjanpidon vuoksi. Hautojen hallinta-aikojen tarkastelu on osa
normaalia hautatoimen toimintaa. Kolkanlahden hallinta-aikojen
tarkasteluprosessista on saatu arvosta kokemusta ja seurakunnan
hautatoimi on nyt valmis siirtymään seuraavalle hautausmaalle.
Hautatoimen sähköinen kirjanpito on nyt edennyt ja myös Pylkönmäen
hautausmaa on kokonaan siirretty sähköiseen rekisteriin.
Hautausmaatoimistossa on selvitetty kaikki 31.12.2020 mennessä
Pylkönmäen hautausmaalla päättyneet hallinta-ajat, joille ei ole uusittu
hallinta-aikaa uudelleen. Näitä on 25.1.2021 yhteensä 461 kappaletta.
Näistä haudoista osalla on muistomerkki ja osa on ilman muistomerkkiä.
Luettelo hautatunnuksista on LIITTEENÄ 4 (hautaoikeuden haltijoiden
osalta salainen). Näille haudoille, joiden hallinta-aika on päättynyt,
voidaan kirkkoneuvoston päätöksestä riippuen, ryhtyä kesällä 2021
laittamaan tiedotteita hallinta-ajan päättymisestä. Tiedotteeseen kirjataan
seuraavat teksti:
Haudan hallinta-aika on päättynyt.
Hallintaoikeuden haltijalle annetaan mahdollisuus lunasta hauta
uudelleen 1.9.2023 mennessä. Ellei hautaoikeutta jatketa, hautaoikeuden
haltijalla on mahdollisuus poistaa haudalla oleva muistomerkki 1.4.2024
mennessä (KL 17 luku 2 §), jonka jälkeen seurakunnalla on oikeus
luovuttaa hauta uudelleen käytettäväksi ja haudalla oleva muistomerkki
siirtyy seurakunnalle vastikkeetta. Saarijärven seurakunta, Urheilutie 5,
Saarijärvi, puh. 040-1534 794
Niille hallintaoikeuden haltijoille, joiden osoite on tiedossa, lähetetään
tiedote asiasta. Tiedotteessa on yksilöity hautatunnus, muuten teksti on
sama kuin haudalle asetettavassa tiedotteessa. Hallinta-aikojen
tarkastelusta tiedotetaan myös seurakunnan nettisivuilla. Lisäksi vuonna
2021 ja 2022 Saarijärveläinen -lehteen laitetaan kuulutus, jossa
tiedottamisen lisäksi listataan kaikki ne hautatunnukset, joita asia
koskee. Syksyllä 2023 kirkkoneuvostossa tehdään päätös hallinta-ajan
päättymisestä, hautapaikkojen siirtymisestä seurakunnalle ja
toimintatavasta muistomerkkien suhteen.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Pylkönmäen hautausmaan 31.12.2020 päättyneiden hallinta-aikojen
päättymisestä tiedotetaan
a. haudoilla valkoisella tiedotteella,
b. postitse lähetettävällä tiedotteella niille hallintaoikeuksien
haltijoille, joiden osoite on tiedossa,
c. kesällä 2021 ja 2022 Saarijärveläinen –lehdessä;
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d. seurakunnan nettisivuilla;
e. Pylkön Ääni -julkaisussa vuonna 2021.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

23 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kiinteistötyöryhmän muistio 10.12.2020 kokouksesta 8/2020 (LIITE
5);
2. Keijo Sirosen raportti 9.11. -8.12.2020 (LIITE 6);
3. Esisopimus vainajien säilytystilan vuokraamisesta (LIITE 7);
4. Seurakuntaliitoksen ohjausryhmän III / 2020 1.12.2020 kokouksen
pöytäkirja (LIITE 8).
5. Seurakuntaliitoksen ohjausryhmän I/2021 13.1.2021 kokouksen
pöytäkirja (LIITE 9).
6. Talousjohtaja tehnyt puukauppoja myrskytuhoista (Keitele 2.764 e,
MHY 6.599 e), vahinkoilmoitus tehty 11.12.2020
7. Kirkkoherran vuosiloma ja vapaa-aikasuunnitelma (nähtävillä
kokouksessa)
8. Kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä tietoja saavien tietojärjestelmien
tietoturva-auditoinnin käynnistäminen, Virastokollegion
pöytäkirjanote 42/2020 (nähtävillä kokouksessa)
9. Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta, nro
143 (nähtävillä kokouksessa)
10. Kirkkoherran päätökset 13-15/2020 (nähtävillä kokouksessa);
11. Talousjohtajan päätökset 1-2/2021 (nähtävillä kokouksessa)
12. Lapuan tuomiokapitulin viranhaltijapäätös kallioalueen
vuokrasopimuksen vahvistamisesta DLAP/8/03.01.01/2021
(nähtävillä kokouksessa)
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi saaneensa ylläolevat asiat tiedoksi.
Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajat:
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24 §
KUKON METSÄSTYSSEURA RY:N ANOMUS
Tuija Mäkelä, Kukon Metsästysseuran sihteeri, on toimittanut
seurakunnalle anomuksen, jossa pyydetään seurakuntaa myöntämään
Kukon Metsästysseura ry:lle oikeus metsästää Pylkönmäellä Mäkelän ja
Välisuon tiloilla yht. noin 697 hehtaaria (kiinteistötunnukset 729-412-5127 ja 729-413-27-8)
Kukon Metsästysseura ry:n anomus LIITE 10.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. tehdä metsästysvuokrasopimuksen Kukon Metsästysseuran ry:n
kanssa anomuksen mukaisesti ajalle 1.1.2021-31.12.2022
2. vuokra-alue on yhteensä 697 hehtaaria Mäkelän ja Välisuon tiloilla
(kiinteistötunnukset 729-412-5-127 ja 729-413-27-8) edellisen
sopimuksen mukaisesti
3. sopimus koskee kaikkien metsästyslain mukaisten riista- ja
petoeläinten metsästystä ja
4. vuokrana peritään 0,34/euroa/ha/v eli 237 euroa vuodessa, joka
vuokralaisen tulee maksaa seurakunnan tilille koko vuokrakaudelta
yhdellä kertaa 30.6.2021 mennessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

25 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen päätteeksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja antoi
valitusosoituksen, joka lisätään pöytäkirjan liitteeksi, ja päätti kokouksen
klo18.35.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

