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Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
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Kirkkoneuvoston kokouksen aluksi kirkkoherra piti alkuhartauden ja laulettiin yhdessä virsi.
26 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

27 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTELASKIJOIDEN
VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa tehtävissä ovat toimineet VesaMatti Laaksonen ja Inkeri Puhakka.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina, Inkeri Puhakka ja Pirjo Leppämäki
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

28 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista kolmella kiireellisellä lisäasialla:
41 § Kolkanlahden hautausmaata koskeva kirje
42 § Musiikin vastuuryhmän nimeäminen
43 § Maastonkäyttölupa
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
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29 §
ALOITE SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISEKSI: KARSTULAN
JA KYYJÄRVEN SEURAKUNTIEN LAKKAUTTAMINEN JA
LIITTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEURAKUNTAAN
Karstulan, Kyyjärven ja Saarijärven seurakunnan edustajista koottu
seurakuntaliitosneuvottelujen ohjausryhmä esittää em. seurakuntien
kirkkoneuvostoille, että ne omalta osaltaan esittävät kirkkovaltuustojensa
kautta
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille ja edelleen
kirkkohallitukselle, että Karstulan ja Kyyjärven seurakunnat lakkautetaan
31.12.2021 ja liitetään Saarijärven seurakuntaan 1.1.2022 alkaen.
Laajentuneen seurakunnan alue käsittää 1.1.2022 alkaen Saarijärven
kaupungin, Kannonkosken kunnan, Kivijärven kunnan, Karstulan kunnan
ja Kyyjärven kunnan alueet. Laajentuneen seurakunnan nimi on
Saarijärven seurakunta.
Liitoksen tavoitteena on Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien liittäminen
Saarijärven seurakuntaan kappeliseurakuntina niin että muodostuu yksi
taloudellis-hallinnollinen kokonaisuus 1.1.2022 alkaen. Liitoksen
tavoitteena on edelleen:
1. Seurakuntien perustehtävän turvaaminen koko liitosalueella.
2. Synergian hyötyjen saavuttaminen toiminnassa sekä kiinteistö- ja
taloushallinnossa.
3. Säästöjen tavoittelu taloudessa.
Kaikkien kolmen seurakunnan jäsenmäärä on ollut pitkään jyrkästi
laskeva. Saarijärven seurakunnan jäsenmäärä oli 13 501 henkeä vuonna
2000 ja 9 377 henkeä vuonna 2020. Karstulan 4763 henkeä vuonna 2000
ja 3286 henkeä vuonna 2020. Kyyjärven 1 609 henkeä vuonna 2000 ja
1 113 henkeä vuonna 2020. Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on
edelleen jyrkästi laskeva pitkälle tulevaisuuteen. Jäsenennuste on vuoteen
2030 Saarijärvi 7 361 henkeä, Karstula 2 460 henkeä ja Kyyjärvi 912
henkeä. Liittyvien seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä oli vuoden
2020 joulukuussa 13 776 henkeä. Vuoteen 2030 mennessä alueiden
yhteinen jäsenmäärä laskee noin 3 000 jäsenellä. Jäsenmäärän
väheneminen johtuu rakenteellisista syistä kuten korkeasta ikärakenteesta
ja maaltamuutosta kasvukeskuksiin.
Pienten seurakuntien taloudelliset selviytymismahdollisuudet ovat heikot,
vähäinen henkilöstö kuormittuu, on haasteita selvitä laakisääteisistä
tehtävistä, perustehtävän hoitaminen vaarantuu ja riskit kasvavat.
Seurakuntaliitos on rakenteellinen muutos, joka parantaa tilannetta
seurakuntien yhdistäessä organisaatiota, resursseja, osaamista, toimintaa
ja taloutta.
Jäsenmäärän ja verotulojen edelleen vähetessä sekä talouden heiketessä
pienillä seurakunnilla ei ole riittävästi resursseja seurakunnan
perusmenojen ja velvoitteiden hoitamiseen. Pienet seurakunnat ovat siten
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hyvin haavoittuvassa tilanteessa. Seurakuntaliitoksen tavoitteena on
seurakunnan perustehtävän turvaaminen ja palvelutason säilyttäminen
edes kohtalaisina. Seurakuntien hallinnon, talouden, toiminnan ja
henkilöstön yhdistäminen eli yksi seurakunta on taloudellisempi ja
tehokkaampi
vaihtoehto
kuin
monta
pientä
seurakuntaa.
Seurakuntaliitoksen avulla voidaan voimavaroja ja osaamista yhdistää
sekä pienentää riskejä.
Seurakuntaliitos ei itsessään ratkaise kaikkia haasteita ja ongelmia.
Alueen väestöpohja on edelleen liian pieni nykyisen kaltaiseen
kiinteistömassan ja henkilöstön ylläpitämiseen. Liitoksen myötä tulee
kuitenkin synergiaa koko organisaation tasolla hallinnossa, henkilöstössä,
hautausmaiden ja kiinteistöjen hoidossa. Yhdistyneelle seurakunnalle jää
monia rakenteellisia haasteita. Suurempana yksikkönä niiden ratkomiseen
on enemmän voimavaroja ja mahdollisuuksia.
Seurakuntaliitoksessa Karstulan ja Kyyjärven seurakunnat liittyvät
Saarijärven seurakuntaan ja niistä muodostetaan kappeliseurakuntia.
Saarijärven seurakuntaan on 1.1.2007 liittynyt kappeliseurakuntina
Kannonkoski, Kivijärvi ja Pylkönmäki. Saarijärven seurakuntamalli
kappeliseurakuntineen on ollut varsin toimiva. Siinä toimitaan yhdessä
yhtenä kokonaisuutena ja seurakuntana säilyttäen kunkin alueen
erityispiirteitä, perinteitä ja identiteettiä.
Saarijärven seurakuntaan liittyvistä Karstulan ja Kyyjärven seurakunnista
muodostetaan siten kappeliseurakuntia Kannonkosken, Kivijärven ja
Pylkönmäen tavoin. Kirkkolain 3 luvun 4 §:n mukaan seurakunnasta
voidaan jokin alue muodostaa kappeliseurakunnaksi. Kirkkojärjestyksen
12 luvun 1 §:n mukaan kappeliseurakunnan perustamisesta ja
lakkauttamisesta sekä sen ohjesäännöstä päättää kirkkovaltuusto.
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto,
jonka jäsenet kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee
toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan
jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan
pappi on kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. Liitosseurakunnan
kirkkovaltuusto päättää Karstulan ja Kyyjärven kappeliseurakuntien
perustamisista ja ohjesäännöistä vuoden 2022 ensimmäisessä
kokouksessaan.
Kirkkolain 13 luvun 3 §:n mukaan toiseen seurakuntaan liitettävän
seurakunnan kirkkoherran virka lakkaa seurakuntajaon muuttamisen
tullessa voimaan. Näin ollen Karstulan ja Kyyjärven seurakunnan
kirkkoherran virat lakkaavat. Kyyjärven kirkkoherra Tarja Sulkala
siirretään hänen omalla suostumuksellaan Saarijärven seurakunnan ja
perustettavan Kyyjärven kappeliseurakunnan seurakuntapastorin virkaan.
Karstulan kirkkoherran virkaa ei ole täytetty. Karstulan määräaikainen
seurakuntapastori Olli-Pekka Kaukometsä siirretään Saarijärven
seurakunnan
ja
perustettavan
Karstulan
kappeliseurakunnan
seurakuntapastorin virkaan.
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Kirkkolain 13 luvun 3 §:n mukaisesti laajentuvan Saarijärven
seurakunnan kirkkoherra on nykyinen Saarijärven seurakunnan
kirkkoherra Jarmo Autonen.
Muut Karstulan ja Kyyjärven seurakunnan päätoimiset viranhaltijat ja
päätoimiset pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät
siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille soveltuviin laajentuvan
Saarijärven seurakunnan virkoihin ja työsopimussuhteisiin.
Saarijärven seurakuntaan siirtyvän henkilöstön osalta virkojen
perustamisesta päättää kirkkohallituksen tekemän seurakuntajaon
muuttamispäätöksen jälkeen Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuusto
kirkkolain 13 luvun 2 §:n mukaan. Kirkkoneuvosto ottaa siirretyt
viranhaltijat ja sijoittaa siirretyt työntekijät tehtäviinsä.
Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa
olevalla työntekijällä on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut
sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin
kuuluneet vastaavat edut (KL 13:2).
Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien omaisuus siirtyvät 1.1.2022 lukien
Saarijärven seurakunnalle.
Kun kesken vaalikauden tapahtuu seurakuntajaotuksen muutos,
seurakunta liittyy seurakuntayhtymään tai eroaa siitä taikka
seurakuntayhtymä puretaan, kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto ja
seurakuntaneuvosto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella.
(KL 23:10) Näin ollen kirkkovaltuusto on perusteltua muodostaa
toimikaudelle 2022 edellisten vaalien tuloksen ja ehdokaslistojen
perusteella. Kirkkovaltuuston paikkamäärä jaetaan seurakuntien kesken
niiden jäsenmäärän suhteen. Tämän jälkeen paikat jaetaan edellisten
vaalin
vertaislukujen
tulosten
mukaisesti.
Kirkkovaltuuston
muodostamisesta edellisten vaalien tuloksen perusteella eli
”paperivaalista” vastaa Saarijärven seurakunnan vaalilautakunta ja ilmoittaa
siitä siten kuin vaalijärjestyksen 52 §:ssä säädetään. Liitosseurakunnan
väkiluku on joulukuun 2020 tilastotiedon mukaan 13 776.
Kirkkovaltuustossa on näin ollen 27 jäsentä.
Seurakuntaliitosneuvotteluissa ja valmisteluissa on kuultu työntekijöitä ja
huomioitu heidän näkemyksiään kuulemis- ja suunnittelukokouksissa.
Seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille on järjestetty informaatio- ja
kuulemistilaisuuksia. Paikallisissa Sampo ja Viispiikkinen -lehdissä on
uutisoitu runsaasti ja kerrottu seurakuntajaon muutossuunnitelmista.
Myös
maakuntalehti
Keskisuomalainen
ja
valtakunnallinen
Uutissuomalainen ovat huomioineet seurakuntaliitossuunnitelmat
uutisoinnissaan.
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Valmistelussa on huomioitu lapsiasianvaikutukset. Seurakuntien
lapsiasianhenkilöille ja yhteistyötoimikunnille on toimitettu kaikki
neuvottelujen pöytäkirjat ja muistiot tiedoksi ja kannanottoja varten.
Valmistelevana elimenä ja neuvottelukuntana on toiminut ohjausryhmä,
joka on koostunut seurakuntien valitsemista edustajista. Valmistelevana
työryhmänä on toiminut virkamiesjohto, jonka tehtäviin on kuulunut mm.
työntekijöiden kuulemiset.
Liitteenä oleva seurakuntaliitosselvitys ja suunnitelma sisältää oleellisen
informaation
ohjausryhmän
valmisteluista,
seurakuntaliitosneuvotteluista, seurakuntaliitoksen tarpeista, liitoksen
tavoitteista, liitoseurakuntien toiminnasta, kiinteistöistä ja taloudesta.
Asiakirja sisältää myös esityksen seurakuntaliitoksesta sekä suunnitelman
ja kuvauksen liitosseurakuntien organisaatiosta ja toimintamallista
vuonna 2022. Suunnitelma ei luonnollisestikaan ole seurakuntaa
lopullisesti sitova. On huomattava, että niin toiminnalliset kuin
taloudellisetkin suunnitelmat päivittyvät, tarkentuvat ja muuttuvat
asetettujen tavoitteiden, painopisteiden ja päätösten mukaisesti.
Seurakunnan toimintaa ja taloutta ohjaa kulloinkin voimassa oleva
strategia sekä vuosittainen kirkkovaltuuston hyväksymä toiminta- ja
taloussuunnitelma. Suunnitelmiin ja toimintaan vaikuttaa myös
virkamiesjohdon tekemät operatiiviset linjaukset ja päätökset sekä
kirkkoneuvoston/kirkkovaltuuston tekemät strategiset linjaukset ja
päätökset.
Suunnitelma antaa kuitenkin riittävän kuvan tämän hetkisestä tilanteesta
ja liitosseurakunnan alkuvaiheen organisaatiosta sekä toimintamallista.
LIITE 1
LIITE 2

Seurakuntaliitosselvitys ja suunnitelma
Kirkkoherra Tarja Sulkalan suostumus seurakuntapastorin
virkaan

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto esittäisi
hiippakunnan kautta kirkkohallituksen päätettäväksi, että

Lapuan

1. Karstulan seurakunta lakkautetaan 31.12.2021 ja liitetään Saarijärven
seurakuntaan 1.1.2022 alkaen. Kyyjärven seurakunta lakkautetaan
31.12.2021 ja liitetään Saarijärven seurakuntaan 1.1.2022 alkaen.
Laajentuneen seurakunnan alue käsittää 1.1.2022 alkaen Saarijärven
kaupungin, Kannonkosken kunnan, Kivijärven kunnan, Karstulan
kunnan ja Kyyjärven kunnan alueet. Laajentuneen seurakunnan nimi
on Saarijärven seurakunta.
2. Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautetaan
31.12.2021. Kyyjärven kirkkoherra Tarja Sulkala siirretään omalla
suostumuksellaan 1.1.2022 alkaen perustettavan Saarijärven
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seurakunnan ja Kyyjärven kappeliseurakunnan seurakuntapastorin
virkaan. Karstulan seurakunnan määräaikainen seurakuntapastori
Olli-Pekka Kaukometsä siirretään 1.1.2022 alkaen perustettavan
Saarijärven seurakunnan ja Karstulan kappeliseurakunnan
seurakuntapastorin virkaan. Virkamääräykset pyydetään Lapuan
hiippakunnan tuomiokapitulilta.
3. Muut Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien päätoimiset viranhaltijat ja
päätoimiset pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat
työntekijät siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille
soveltuviin laajentuvan Saarijärven seurakunnan virkoihin ja
työsopimussuhteisiin.
4. Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien omaisuus siirtyy 1.1.2022 alkaen
Saarijärven seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta alkaen vastaa
siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista.
5. Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia
varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden
tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
6. Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuusto 1.1.2022 lukien
muodostetaan syksyllä 2018 pidettyjen seurakuntavaalien tulosten ja
ehdokaslistojen perusteella.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen yksimielinen päätös (kohdat 1.-6.).
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Lapsiasiainvaikutus:

Valmistelussa on huomioitu lapsiasianvaikutukset. Seurakuntien
lapsiasianhenkilöille ja yhteistyötoimikunnille on toimitettu kaikki
neuvottelujen pöytäkirjat ja muistiot tiedoksi ja kannanottoja varten.
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30 §
KIRKKOVALTUUSTON MUODOSTAMINEN TOIMIKAUDELLE
2022
Kun kesken vaalikauden tapahtuu seurakuntajaotuksen muutos,
seurakunta liittyy seurakuntayhtymään tai eroaa siitä taikka
seurakuntayhtymä puretaan, kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto ja
seurakuntaneuvosto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella.
(KL 23:10)
Ylimääräiset vaalit toimitetaan, jos 1 momentissa tarkoitettu menettely ei
ole mahdollinen tai jokin seurakunta vaatii vaaleja. Muutoksen ollessa
vähäinen tai jäljellä olevan toimikauden lyhyt kirkkohallitus voi määrätä,
että ylimääräisiä vaaleja ei toimiteta tai että seurakuntayhtymässä
yhteisenä kirkkovaltuustona toimii jakamattoman seurakunnan
kirkkovaltuusto tai entinen yhteinen kirkkovaltuusto. (KL 23:10)
Jos seurakunta yhdistetään toiseen seurakuntaan, kirkkovaltuuston tai
seurakuntaneuvoston jäsenten paikat jaetaan seurakuntien kesken siten
kuin 11 luvun 7 §:n 2 momentissa säädetään. (KL 23:10)
Kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentti toteaa seuraavaa: "Jäsenten
paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos
seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat
jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa
yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten."
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto
vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7 §:n
2 momentin mukaisen kirkkovaltuuston paikkajaon seurakuntien
lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen
perusteella.
Jos edellisen vaalin tuloksena muodostuneessa nimisarjassa ollut henkilö
ei enää ole vaalikelpoinen, hänen tilalleen uuteen toimielimeen tulee
nimisarjassa seuraava. Ylimääräisissä seurakuntavaaleissa valittujen
toimikausi kestää kulumassa olevan vaalikauden loppuun. (KL 23:10)
Seurakuntaliitos tapahtuu 1.1.2022. Seuraavat valtakunnalliset
seurakuntavaalit ovat syksyllä 2022 ja vaaleissa valitaan kirkkovaltuusto
toimikaudeksi 2023-2026. Yhdistyneen liitosseurakunnan toimikausi jää
siis vain yhden vuoden pituiseksi ennen seuraavia valtakunnallisia
seurakuntavaaleja. Ylimääräisiä vaaleja ei täten ole mielekästä järjestää
vuoden toimikaudeksi.
Kirkkolain mukaisesti yhteinen kirkkovaltuusto voidaan muodostaa
liitosseurakunnan toimikaudelle 2022 edellisten vaalin tuloksen,
ehdokaslistojen perusteella. Kaikissa kolmessa seurakunnassa oli
listavaalit edellisissä vaaleissa 2018. Saarijärven seurakunnassa oli kolme
ehdokaslistaa: Saarijärven ja Pylkönmäen yhteinen ehdokaslista,
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Kannonkosken kappeliseurakunnan ehdokaslista ja Kivijärven
kappeliseurakunnan ehdokaslista. Saarijärven seurakunnan kaikki
ehdokkaat
on
asetettu
vaalien
tuloksen
mukaiseen
vertauslukujärjestykseen ja nykyisessä Saarijärven kirkkovaltuustossa on
23 jäsentä
Karstulassa oli yksi ehdokaslista ja Kyyjärvellä yksi ehdokaslista.
Ehdokkaat on asetettu vertaislukujärjestykseen ja nykyisissä Karstulan ja
Kyyjärven kirkkovaltuustoissa on 15 jäsentä.
Kirkkovaltuuston muodostaminen edellisten vaalien tuloksen ja
ehdokaslistojen mukaan tapahtuu ns. ”paperivaalina”. Paperivaalissa
kirkkovaltuuston paikkamäärä jaetaan seurakuntien kesken niiden
jäsenmäärän suhteen. Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle
ensin kaksi paikkaa, Saarijärvelle 2 kaksi, Karstulalle 2 kaksi ja
Kyyjärvelle 2 kaksi. Muut paikat jaetaan seurakuntien vuoden 2021 alussa
olleiden väkilukujen (jäsenmäärien) suhteessa. Tämän jälkeen kunkin
seurakunnan saamat paikat jaetaan ehdokkaiden kesken edellisten vaalin
tulosten ja vertaislukujen mukaan. Esimerkiksi Saarijärven seurakunnan
saamat XX valtuustopaikkaa jaetaan vertauslukujen mukaan XX eniten
ääniä saaneille, riippumatta valitsijaryhmistä. Samalla periaatteella
jaetaan Karstulan ja Kyyjärven saamat valtuustopaikat.
Jos seurakunta kokonaan tai osa seurakunnan alueesta liitetään toiseen
seurakuntaan, on sen seurakunnan vaalilautakunnan, johon seurakunta tai
alue liitetään, hoidettava vaalista johtuvat toimet näin muodostetun
seurakunnan alueella. (KVJ 56)
Saarijärven seurakunnan vaalilautakunta hoitaa näin ollen uuden
kirkkovaltuuston muodostamistoimenpiteet. Uuden kirkkovaltuuston
muodostaminen tapahtuu vaalilautakunnan toimesta kirkkohallituksen
seurakuntaliitos päätöksen jälkeen viimeistään syksyllä 2021 ja sen
toimikausi kestää vuoden 2022.
Vaalilautakunnan
on
vahvistettava
uuden
kirkkovaltuuston
muodostaminen eli paperivaali kuten KVJ 52 määrittelee. Vaalilautakunta
pitää siis vaalikokouksen, jossa se muodostaa uuden kirkkovaltuuston
edellisten vaalien tuloksen ja ehdokaslistojen perusteella. Vaalilautakunta
vahvistaa tuloksen samaisessa vaalikokouksessaan tai viimeistään
kolmantena
päivänä.
Ilmoitus
siitä,
että
vaalipöytäkirja
valitusosoituksineen on nähtävänä seurakunnan toimistossa sen
aukioloaikoina, on pantava seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään
kahdeksantena
päivänä
vaalitoimituksen
(vaalikokouksen)
päätymispäivän jälkeen ja pidettävä siinä 30 päivän ajan.
Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle
sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle. (KVJ 52)
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Kirkkovaltuustossa on jäseniä vähintään 11 ja enintään 39. Jäsenten luku
määrätään kirkkojärjestyksessä seurakunnan väkiluvun perusteella. (KL
9:2, KJ 8:1)
Saarijärven seurakunnan väkiluku on 30.12.2020 tilastotiedon mukaan
9 377 ja kirkkovaltuuston jäsenten lukumäärä 23. Yhdistyvien
seurakuntien jäsenmäärä on 30.12.2020 tilastotiedon mukaan jäsentä
13 776, jolloin uuden kirkkovaltuuston jäsenmäärä nousee 27 jäseneen.
Vuodenvaihteessa 2021-2022 Kyyjärven seurakunnan jäsenmäärä oli 1
113, Karstulan seurakunnan jäsenmäärä 3 286 oli ja Saarijärven
seurakunnan jäsenmäärä oli 9 377. Yhteensä seurakuntien jäsenmäärä oli
13 776.
Luontevaa on, että vaalilautakuntana toimii Saarijärven edellisten vaalien
vuoden 2018 vaalilautakunta siltä osin kuin he ovat käytettävissä.
Kirkkoherra on tiedustellut sähköpostitse suostumusta edellisten vaalien
vaalilautakunnan jäsenten suostumukset vaalilautakuntaan. Kaksi
varajäsentä Heikki Kalliokoski ja Jaana Hänninen ilmoittivat, etteivät ole
käytettävissä. Heidän tilalleen on tiedusteltu kahdelta muulta suostumus
Marjaana Raitonen ja Mirka Oinonen
Seurakuntavaalien 2018 vaalilautakuntaan kuuluivat seuraavat seitsemän
(7) varsinaista jäsentä: Jarmo Autonen, Heikki Tarvainen, Olavi Vuori,
Pentti Tuomi, Liisa Mäkinen (Pylkönmäen kappeliseurakunnan edustaja),
Kirsi Saari (Kannonkosken kappeliseurakunnan edustaja) ja Tuula
Kinnunen (Kivijärven kappeliseurakunnan edustaja).
Vaalilautakuntaan kuuluivat seuraavat seitsemän (7) varajäsentä: KaijaLeena Kaunonen, Tarja Merruntaus-Peltola, Anna-Liisa Talaskivi, Heikki
Kalliokoski, Paula Kotka (Pylkönmäen kappeliseurakunnan edustaja),
Jaana Hänninen (Kannonkosken kappeliseurakunnan edustaja) ja Marita
Pasanen (Kivijärven kappeliseurakunnan edustaja).
LIITE 3 Laskelma paikkamääristä
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se jakaa
kirkkovaltuuston 27 paikkaa seurakuntien kesken kirkkolain 11
luvun 7 §:n 2 momentin mukaisesti. Jäsenten paikoista annetaan
ensin Kyyjärvelle 2 paikkaa, Karstulalle 2 paikkaa ja Saarijärvelle 2
paikkaa. Muut 21 paikkaa jaetaan seurakuntien vuoden 2021 alun
väkilukujen suhteessa. Kyyjärven seurakunnan jäsenmäärä oli 1 113,
Karstulan seurakunnan jäsenmäärä 3 286 oli ja Saarijärven
seurakunnan jäsenmäärä oli 9 377. Yhteensä seurakuntien
jäsenmäärä oli 13 776.
Kirkkovaltuusto vahvistaa, että paikkajaon ja laskukaavan
mukaisesti:
Kyyjärvi saa yhteensä
4 paikkaa
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Karstula saa yhteensä
Saarijärvi saa yhteensä

7 paikkaa
16 paikkaa

2.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vaalilautakuntaan
valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä: Jarmo Autonen, Heikki
Tarvainen, Olavi Vuori, Pentti Tuomi, Liisa Mäkinen (Pylkönmäen
kappeliseurakunnan edustaja), Kirsi Saari (Kannonkosken
kappeliseurakunnan edustaja) ja Tuula Kinnunen (Kivijärven
kappeliseurakunnan edustaja).

3.

Sekä seitsemän (7) varajäsentä: Kaija-Leena Kaunonen, Tarja
Merruntaus-Peltola, Anna-Liisa Talaskivi, Marjaana Raitonen,
Paula Kotka (Pylkönmäen kappeliseurakunnan edustaja), Mirka
Oinonen (Kannonkosken kappeliseurakunnan edustaja) ja Marita
Pasanen (Kivijärven kappeliseurakunnan edustaja).

4.

Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Olavi Vuori.

5.

Vaalilautakunta kutsuu itselleen sihteerin.

6.

Todetaan, että vaalilautakunta muodostaa ns. paperivaalina vuoden
2022 kirkkovaltuuston edellisten vaalin tuloksen perusteella. Kunkin
seurakunnan saamat paikat jaetaan ehdokkaiden kesken edellisten
vaalin tulosten ja vertaislukujen mukaan. Vaalilautakunta kokoontuu
muodostamaan kirkkovaltuuston viimeistään syksyllä 2021, sillä
ehdolla, että seurakuntaliitos toteutuu.

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-6.).
Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
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32 §
PAUKATTI OY:N ANOMUS
Kirkkoneuvosto on vuokrannut kolmena 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 5 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 01.03. -31.12.2021
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 1.4.2021 mennessä
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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TILINPÄÄTÖKSEN 2020 HYVÄKSYMINEN
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)

Pöytäkirjan tarkastajat:
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HARKINNANVARAISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN
Kirkkohallitus lähetti yleiskirjeen 4/2021 10.2.201 harkinnanvaraisten
avustusten hakemisesta vuonna 2021 (LIITE 8). Kirkkohallituksen
linjausten mukaisesti harkinnanvaraisia avustuksia jaetaan seuraavasti:
Avustus on tarkoitettu tilapäiseen apuun. Sitä on
mahdollista saada kolmena peräkkäisenä vuotena, jollei
pidempää ajanjaksoa katsota tarkoituksenmukaiseksi
seurakunnan erityisistä olosuhteista johtuen. Tämän
jälkeen seurakunta voi saada kehittämisavustusta, jonka
edellytyksenä on talouden tasapainottamiseen
tähtäävä kehittämissuunnitelma.
Kirkkohallitus päätti, että harkinnanvaraista toimintaavustusta on tarkoituksenmukaista myöntää
seurakunnalle pidemmän ajanjakson kuin kolmen
peräkkäisen vuoden ajan seuraavista syistä:
I. Seurakunta on maantieteellisistä syistä harkinnanvaraisen
toiminta-avustuksen tarpeessa. Tällöin
toteutuu ainakin toinen seuraavista edellytyksistä:
a) Seurakunta on saaristoseurakunta.
b) Seurakunnalla on useampia pysyviä toimipaikkoja,
joiden välinen etäisyys on seurakunnan pinta-ala
huomioiden kohtuuttoman pitkä niin, että niitä voidaan pitää
erillisinä toimintakeskuksina.
II. Määräaikainen harkinnanvarainen avustus
Jos seurakunta on päättämässä seurakuntaliitoksesta,
avustusta voidaan myöntää liitoksen toteutumiseen saakka,
ei kuitenkaan yhteensä yli viittä vuotta peräkkäin. Tuen
jatkumisen edellytyksenä on tuomiokapitulin lausunto
yhdistymishankkeen etenemisestä ja
toteutumisajankohdasta.
III. Vuosittainen muista syistä myönnettävä avustus
Voidaan myöntää seurakunnalle, joka ensisijaisesti
poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien
vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen
arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset
erityisolosuhteet. Hakemuksessa tulee yksilöidä ne
perusteet ja erityisolosuhteet, joita seurakunta pitää syinä
kuluvan vuoden talouden tasapainottamisongelmiin. Tällöin
on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada
yleisistä tilastoista. Avustusta haettaessa
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seurakunnan
tulee
toimittaa
selvitys
talouden
tasapainottamista (hakemusvuonna ja kahtena seuraavana
vuonna) koskevista toimenpiteistä.
Saarijärven seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätös on alijäämäinen
129.558,48 euroa, mutta seurakunnan taseessa on edellisten vuosien
ylijäämää 812 187,78 euroa. Saarijärven seurakunta on sopeuttanut
toimintaansa ja kiinteistömääränsä tasaisesti yli kymmenen vuotta
edellisen seurakuntaliitoksen (Saarijärvi, Pylkönmäki, Kannonkoski,
Kivijärvi) jälkeen. Vuonna 2022 edessä on todennäköisesti uusi
seurakuntaliitos, sillä seurakunta on käynyt seurakuntaliitosneuvotteluita
Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien kanssa. Liitosneuvotteluihin liittyvä
valmistelutyö on toteutettu ilman ulkopuolista konsulttia pääsääntöisesti
viranhaltijatyönä. Seurakuntaliitosneuvottelut ovat sujuneet hyvin ja
kirkkovaltuustot
päättävät
seurakuntaliitoksesta
huhtikuun
puolessavälissä.
Seurakuntaliitoksessa Saarijärven seurakunnasta muodostuisi pintaalaltaan kuudenneksitoista suurin seurakunta Suomessa. Seurakunnalla
olisi kuusi toimipaikkaa, todennäköisesti neljän kunnan alueella
kuntaliitosselvityksestä riippuen. Kaikissa kirkoissa on säännöllisesti
jumalanpalveluksia, kaikissa seurakuntataloissa toimintaa ja kaikilla 9
hautausmaalla hautauksia. Tällä hetkellä Saarijärven seurakunta toimii
kolmen kunnan alueella, seurakunnalla on neljä toimipaikkaa, neljä
kirkkoa ja 7 hautausmaata.
Todennäköisessä seurakuntaliitoksessa Saarijärven seurakunta saa
vastattavakseen Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien alijäämäiset
taloudet ja Karstulan seurakunnan lainat. Seurakunnan pitkään jatkuneita
sopeutustoimia tulee liitoksen jälkeen edelleen jatkaa sekä toiminnan että
kiinteistöjen määrän suhteen.
LIITE 7 30 pinta-alaltaan suurinta seurakuntaa Suomessa (Luettelossa
Saarijärven seurakunnan pinta-alassa mukana Karstula ja Kyyjärvi, ilman
niitä Saarijärven pinta-ala on 2570 m²)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hakea
kirkkohallitukselta harkinnanvaraista avustusta 40.000 euroa perusteena:
1. seurakuntaliitoksen valmistelu Karstulan ja Kyyjärven kanssa;
2. seurakunnan laaja pinta-ala ja useat toimipaikat;
3. seurakunnan kasvavat vastuut seurakuntaliitoksen toteutumisen
myötä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirkkoneuvosto

25.3.2021
35 §
MÄÄRÄALAN MYYNTI / Lepistö 265-403-12-36
Saarijärven seurakunta on saanut 10.2.2021 tarjouksen Kivijärven
kunnassa olevasta oheiseen karttaliitteeseen (LIITE 9) merkitystä noin
0,8800 hehtaarin suuruisesta määräalasta (Lepistö 265-403-12-36).
Määräala sijaitsee asemakaava-alueella Tervaniemessä ja käsittää SBG
INVEST Oy hallinnoimien rivitaloasuntojen vuokralla olevia tontteja.
Määräalan osoite on Tervaniementie, 43800 Kivijärvi.
Alueella sijaitsevien rivitalojen vuokrasopimus on voimassa vuoteen
2041 saakka. Seurakunta on kiinteistöstrategiansa mukaisesti pyrkinyt
vaihtamaan tai myymään kyseisen määräalan, koska määräalan tuotto ei
ole seurakunnan näkökulmasta riittävä vuokrasopimuksen pituuteen
nähden eikä määräalaa tarvita seurakunnalliseen toimintaan.
LIITE 9 Tarjous
LIITE 10 Kauppakirjaluonnos
LIITE 11 Karttaliite kauppakirjaluonnokseen
Talousjohtajan päätösehdotus: Saarijärven kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Cleefo Oy:lle
Lepistö -nimisestä tilasta (265-403-12-36) 0,88 hehtaarin suuruisen
määräalan karttaliitteen mukaisesti;
2. päättää, että kauppahinta on yhteensä viisisataa (500) euroa;
3. esittää valtuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle myyntipäätöksen vahvistamista;
4. hyväksyy kauppakirjaluonnoksen liitteen 10 mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajat:
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36 §
ALUEELLISEN
PÄIVITYS

KESKUSREKISTERIN

JOHTOSÄÄNNÖN

Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteriä koskevan sopimuksen ja
Lapuan
hiippakunnan
aluekeskusrekisterin
yhteisjohtokunnan
johtosäännön mukaisesti muutettaessa johtosääntöä, on pyydettävä
lausunnot sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoilta / seurakuntayhtymien
yhteisiltä kirkkoneuvostoilta. Yhteisjohtokunta vastaa johtosäännön
muutoksen valmistelusta isäntäseurakunnan kirkkovaltuustoa varten,
joten yhteisjohtokunta on päättänyt kokouksessaan 5.2.2021 pyytää
liitteen mukaisesti sopijaosapuolilta lausuntoa muutosesityksistä.
Muutosesitykset
ovat
erillisenä
liitteenä
olevassa
johtosääntöehdotuksessa merkitty punaisella ja perustelut muutoksille on
luettavissa
yhteisjohtokunnan
esityslistan
asiaa
koskevasta
esittelytekstistä.
Joulukuussa 2019 hyväksyttyyn johtosääntöön jäi – aluekeskusrekisterin
perustamisvaiheesta johtuen – tiettyjä täsmennystarpeita. Esitetyt
muutettavat tekstikohdat on merkitty punaisella liitteeseen.
Merkittävimmät muutosesitykset kohdistuvat yhteisjohtokunnan tehtäviin
ja ratkaisuvaltaan: 12. Muuttaa tarvittaessa kirkkovaltuuston viran
perustamisvaiheessa
määrittelemää
aluekeskusrekisterin
viran
virkapaikkaa toiseen aluekeskusrekisterin toimipisteeseen, mikäli
aluekeskusrekisterin toiminnan tarpeet tai muut syyt niin vaativat. 13.
Käyttää työnantajalle kuuluvaa oikeutta purkaa koeajan kuluessa
aluekeskusrekisterin viranhaltijan virkasuhde tai työntekijän työsuhde.
Nämä lisäykset selkiyttäisivät virkasuhteisiin liittyvää päätöksentekoa ja
ovat linjassa sen kanssa, että johtosäännön 4§7. mukaan yhteisjohtokunta
”ottaa alueellisen keskusrekisterin viranhaltijat ja työsopimussuhteiset
työntekijät toistaiseksi voimassa oleviin palvelusuhteisiin.”
Kokouskäytäntöihin esitettävissä muutoksissa on kysymys jo vallitsevista
Domus -asianhallintajärjestelmän mahdollistamista käytänteistä, jotka nyt
kirjautetaan johtosääntöön.
Aluekeskusrekisterin johtajan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan esitetään
tarkoituksenmukaisuussyistä sitä, että johtaja, joka voi myöntää
aluekeskusrekisterin henkilöstölle heidän vuosilomansa, voisi myöntää
aluekeskusrekisterin henkilöstölle myös harkinnanvaraisesti palkatonta
virkavapautta tai työlomaa vuosiloman pituuteen verrattavan ajan
(”enintään kaksi kuukautta”).
Johtosäännön 4§8. mukaan yhteisjohtokunnan tehtävänä on ”valmistella
alueellisen keskusrekisterin johtosäännön muutokset isäntäseurakunnan
kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Johtosäännöstä tai sen muuttamisesta
on pyydettävä sopijaseurakuntien lausunnot.” Yhteisjohtokunnan
velvollisuutena on siis valmistella johtosäännön muutokset ja pyytää
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sopijaseurakuntien
lausunnot
kirkkoneuvostoilta
/
yhteisiltä
kirkkoneuvostoilta. Yhteisjohtokunnan päättäessä 5.2.2021 kokouksessa
johtosääntömuutoksen sanamuodosta lähetetään se lausunnolle
sopijaseurakuntiin,
josta
saatu
palaute
otetaan
huomioon
yhteisjohtokunnan seuraavan kokouksen 3.5.2021 valmisteluissa ja
3.5.2021 kokouksesta lähtee sitten pyyntö isäntäseurakunnan
kirkkovaltuustolle johtosäännön muuttamiseksi.
Sopijaosapuolten kirkkoneuvostojen lausunnot on toimitettava
sähköpostitse 21.4.2021 klo 12 mennessä aluekeskusrekisterin
johtajalle.
LIITE 12 Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin johtosääntö
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto
antaa
puoltavan
lausunnon
johtosäännön päivittämiseksi esityksen mukaisesti.

keskusrekisterin

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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37 §
METSIEN SUOJELUEHDOTUS / Kannonkosken Tuurajärvenpuron
alue
Saarijärven seurakunta omistaa Kannonkoskella Kivi-Ojalan tilalla (216403-3-614 Tuurajärvenpuron varressa noin 8,8 hehtaarin alueen.
Biologi Johanna Viljasen raportin mukaan:
Tuurajärvenpuron varressa ja puroon laskevien lähdevaikutteisten
purouomien ympäristössä kasvaa vanhaa ja paikoin lehtipuuvaltaista
puustoa. Alueella on paikoin runsaasti lahopuustoa, mutta nuoremmilla
osilla lahopuustoa on vielä niukasti. Osa alueesta on luonnontilaistuvaa
vanhalle niittypohjalle istutettua nuorta kuusivaltaista metsää. Koko
kohdetta leimaa lähteisyys; alueella on useassa paikassa havaittavissa
tihkupintoja ja parissa kohdassa havaittiin avolähteitä. Lähdevesien
vaikutuksesta
Tuurajärvenpuron
varressa
on luhtainen ja
niukkapuustoinen alue. Tuurajärvenpuron ympäristö on osa laajempaa
lähdevaikutteisten
pienvesien
ja
kosteikkojen
kokonaisuutta;
Tuurajärvenpuroon laskee kohteen kautta puro Isolähteenpuron Naturaalueelta ja samannimisen soidensuojeluohjelman täydennysesityskohteen
alueelta.
Seurakunnan kirkkoneuvosto on 12.11.2020 päättänyt aloittaa METSOneuvottelut neljästä maa-alueesta Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa.
Tuolloin ei ollut tiedossa, että ELY-keskus olisi kiinnostunut myös tästä
Kannonkoskella sijaitsevasta alueesta, jonka osalta MHY on tiedustellut
kohteen soveltuvuutta METSO-suojeluun jo joulukuussa 2019. MHY:n
arvion mukaan alueella ei ole puukaupallista merkitystä.
Neuvottelut jälkeen kirkkoneuvosto voi päättää miten seurakunta etenee
asiassa.
LIITE 13 Biologi Johanna Viljasen muistio Metso-kohteesta
LIITE 14 Kartta ja metsäsuunnitelma Tuurajärvenpuron alueesta
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää aloittaa neuvottelut ELY-keskuksen kanssa
Tuurajärvenpuron alueen siirtämisestä METSO-ohjelmaan pysyvään
suojeluun siten maapohjan omistus säilyy seurakunnalla.
Kirkkoneuvosto päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
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SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN
HANKINTAVALTUUDET

HANKINTASÄÄNTÖ

JA

Saarijärven seurakunnassa ei ole ollut erillistä hankintasääntöä.
Hankintavaltuuksista on määritelty erikseen talousjohtajan valtuus
enintään 30 00 euron hankintojen tekemiseen. Muiden viranhaltijoiden ja
työntekijöiden osalta hankintarajoja ei ole määritelty. Suurin osa
Saarijärven seurakunnan hankinnoista on hankintalain ulkopuolisia
pienhankintoja eli alle 60 000 euron (alv 0 %) hankintoja.
Seurakunnan
taloussäännössä
todetaan:
Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja
kirkkoneuvoston hyväksymän hankintaohjeen mukaisesti.
Talousjohtaja on laatinut Saarijärven seurakunnan hankintasäännön, joka
on LIITTEENÄ 15. Hankintasääntö noudattaa seurakuntien
hankintasääntöjen yleislinjauksia ja hankintarajoja. Neuvoston jäsenille
on lähetetty tutustuttavaksi Laukaan seurakunnan hankintasääntö ja
Jyväskylän seurakunnan kaavio hankintavastuista ja -valtuuksista.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy Saarijärven seurakunnan hankintasäännön; ja
2. päättää Saarijärven seurakunnan vakinaisilla ja yli 6 kk
määräaikaisilla työntekijöillä/viranhaltijoilla olevan seuraavat
valtuudet hankintoihin:
alle 30 000 e (alv 0 %) hankinnat:
- kirkkoherra ja talousjohtaja sekä heidän viransijaisensa
alle 15 000 e (alv 0 %) hankinnat:
- kirkkoherra ja talousjohtaja sekä heidän viransijaisensa
- diakonian työn vastaava, kasvatuksen kappalainen
työalan budjetin puitteissa
alle 5 000 e (alv 0 %) hankinnat:
- kirkkoherra ja talousjohtaja sekä heidän viransijaisensa
- diakonian työn vastaava, kasvatuksen kappalainen
työalan budjetin puitteissa
- jokainen työntekijä/viranhaltija esimiehen luvalla
talousarvion puitteissa
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).
Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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39 §
ELENIA OY:N ANOMUS JOHTOALUEEN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA / Vaihtometsä 729-408-30-143
Elenia Oy on lähettänyt 17.3.2021 sähköpostilla johtoalueen
käyttöoikeussopimuksen koskien seurakunnan omistamaa kiinteistöä
(Vaihtometsä 729-408-30-143).
Sopimuksen 9 § mukaan sopimus tulee voimaan heti, kun se on
allekirjoitettu ja se on voimassa siihen saakka, kunnes verkon rakenteet
poistetaan. Johdonomistajan esittämä kertakorvaus maanomistajalle on
268,00 euroa.
Elenia Oy:n anomus on LIITTEENÄ 24
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Elenia Oy:n anomuksen johtoalueen
käyttöoikeussopimuksesta Saarijärvellä Vaihtometsän alueella (729-40830-143) liitteenä olevan anomuksen mukaisesti kertakorvauksella 114,60
euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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40 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kiinteistötyöryhmän muistiot 11.2.2021 1/201 ja 15.3.2021 2/2021
kokouksista (LIITTEET 16 ja 17 (toimitetaan kokoukseen));
2. Keijo Sirosen raportit 8.12.2020 - 9.2.2021 ja 10.2. – 15.3.2021
(LIITTEET 18 ja 19);
3. Kansainvälisen työn vastuuryhmän muistio 1/2021 (LIITE 20);
4. Seurakuntaliitoksen ohjausryhmän 17.2.2021 pidetyn 2/2021
kokouksen pöytäkirja (LIITE 21);
5. Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunnan
kokouksen pöytäkirjanote 1/2021 § 2 Toimintakertomus (LIITE 22);
6. Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunnan pöytäkirja
2.3.2021 (LIITE 23, nähtävillä kokouksessa)
7. Kirkkoherran päätös 1-2021 (nähtävillä kokouksessa);
8. Talousjohtajan päätökset 1-7/2021 (nähtävillä kokouksessa);
9. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 4-9/2021 (lähetetty kirkkoneuvoston
jäsenille sähköpostitse 17.3.2021);
10. Suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa (LIITE 25).
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi saaneensa ylläolevat tietoonsa.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajat:
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41 §
KOLKANLAHDEN HAUTAUSMAATA KOSKEVA KIRJE
Mauno Koivisto on lähettänyt Saarijärven seurakunnalle 10.3.2021
kirjeen (LIITE 26), jossa hän esittää huolensa Kolkanlahden hautausmaan
hoidosta.
Seurakunnan voimassa olevan strategian mukaisesti seurakunnan
hautausmaiden hoito pidetään kohtuullisella tasolla ja hinnoittelu
kustannuksia vastaavalla tasolla. Seurakunnan taloudenhoidon tehtävänä
on turvata taloudelliset resurssit seurakunnallista toimintaa ja sen
tarvitsemia tukitoimintoja varten. Tämä edellyttää talouden perustan
säilyttämistä vakaana ja terveellä pohjalla siten, että käyttötalous on
tasapainossa. Kirkkolain 15 luvun 1§:n mukaisesti seurakunnan varoja ja
tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen.
Tällä hetkellä seurakunnalla on 7 hautausmaata ja mahdollisen
seurakuntaliitoksen jälkeen 9 aktiivista (yhteensä 11) hautausmaata, joita
tulee käsitellä tasapuolisesti. Hautausmaita ei ole asetettu mihinkään
keskinäiseen järjestykseen. Seurakunnalla on hautaustoimen ohjesääntö
(tullut voimaan vuonna 2004) ja hautausmaakohtaiset käyttösuunnitelmat
(Kolkanlahden muistolehdon käyttösuunnitelma v. 2017 muu
hautausmaan alue1 990-luvulla). Kirkkolain mukaisesti kirkkovaltuusto
hyväksyy hautaustoimen ohjesäännön (yhteinen koko seurakunnalle) ja
hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman (hautausmaakohtaiset) ja nämä
kaikki alistetaan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. Hautaustoimilain
(457/2003) mukaan hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa hautausmaata
sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla.
Vihersuunnitelma ei ole pakollinen suunnitelma hautatoimessa kirkkolain
tai hautaustoimilain nojalla.
Nykyinen vihersuunnitelma on
käyttötarkoitukseltaan vanhentunut.
Seurakunnan talous- ja hautausmaahallinto on tiedostanut molempien
asiakirjojen päivitystarpeen (ohjesääntö ja käyttösuunnitelma). Asia on
resurssien takia ajateltu ottaa käsittelyyn seurakuntaliitoksen ja
mahdollisen kirkkolain muutoksen jälkeen. Tällöin se voidaan toteuttaa
kaikilla seurakunnan hautausmailla yhtenäisenä projektina. Kirkkolain
muutos tuo seurakunnille uuden työkalun eli hoitosuunnitelman, jolla
selkeytetään seurakunnan ja hautaoikeuden haltijan välistä vastuunjakoa.
Samalla kirkkolain muutosesityksessä ehdotetaan, että luovuttaisiin
hautausmaiden ohjesäännön, hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman
alistamisesta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Nykyinen Kolkanlahden vihersuunnitelma on vanha ja siitä on poikettu
pitkään. Tiukka vihersuunnitelma sitoo liiaksi seurakunnan toimintaa,
sillä samanaikaisesti kun hautausmaista halutaan luoda esteettisesti
kauniita, on mietittävä vastuita joita seurakunta jättää tuleville
sukupolville. Uudessa hoitosuunnitelmassa voidaan laatia yleisempiä
suuntaviivoja hautausmaille ja niiden istutuksiin huomioiden samalla, että
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hautausmaiden käyttösuunnitelma ja hoitosuunnitelma eivät mene turhaan
päällekkäin.
Hautausmaat ovat seurakunnalla tärkeä käyntikortti ja ihmisten
kohtaamispaikka ja on hienoa, että seurakuntalaiset ovat niistä
kiinnostuneita. Seurakunnan tehtävä on suunnitella ja resursoida asioita
tasapuolisesti, jotta pysymme muutoksessa mukana ja pystymme
toteuttamaan annettua tehtävää.
Kirjeessä mainitulle Kolkanlahden 8-lohkolle on tarkoitus tehdä
istutuksia.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. merkitsee Mauno Koiviston kirjeen tiedoksi; ja
2. toteaa, että Kolkanlahden hautausmaan vihersuunnitelma ei ole enää
voimassa;
3. toteaa,
että
Kolkanlahden
käyttösuunnitelma
uudistetaan
lähitulevaisuudessa ja 8. lohkon maansiirtotyöt ja puiden istutus
toteutetaan talousarvion suunnitelmavuosien aikana.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.)

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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42 §
MUSIIKIN VASTUURYHMÄN NIMEÄMINEN
Kirkkoneuvosto nimitti kokouksessaan 4.2.2021 muut hengellisen työn
vastuuryhmät ja päätti perustaa lisäksi koko seurakunnan alueen
musiikkityön vastuuryhmän.
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa toimikaudeksi
2021-2022 koko seurakunnan alueen musiikkityön vastuuryhmän:
1. Ryhmän jäsenet ovat: Sanna Linna, Hanna Rahkonen, Satu Uusisalo,
Jouni Mäkinen, Vesa-Matti Laaksonen, Pirjo Leppämäki, Virpi
Kantonen, Kirsi Saari ja Riku Kalmari;
2. Työntekijät ovat mukana kaikissa vastuuryhmissä kokoonkutsujina,
puheenjohtajina
ja/tai
sihteereinä
ryhmän
järjestäytymiskokouksessaan päättämällä tavalla;
3. Ryhmän kokoonpano voi muuttua ja päivittyä kauden aikana.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).

Lapsiasiainvaikutus:

Musiikkityö on tärkeää lapsi- ja nuorisotyölle. Musiikkityön nimittäminen
vahvistaa lapsi- ja nuorisotyön asemaa.

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Eija Pohjonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
19.55.
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43 §
MAASTONKÄYTTÖLUPA
Saarijärven Pullistus järjestää Sisä-Suomen Rastipäivät 29.-30.5.
Saarijärven Kusiaismäessä. Seurakunnan omistama kiinteistö (729-4083-106) sijaitsee alueella. Saarijärven Pullistus pyytää maastonkäyttölupaa
lähinnä jokamiehen oikeuksiin kuuluvaan maastossa liikkumiseen ja
luvanvaraisten suunnistustapahtumien järjestämiseen.
LIITE 27 Saarijärven Pullistuksen anomus (nähtävillä kokouksessa)
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Saarijärven Pullistukselle toistaiseksi voimassa
olevan maastonkäyttöluvan kiinteistön Tarvaala 729-408-3-106 alueelle
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

44 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen
päätteeksi
kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
antoi
valitusosoituksen, joka lisätään pöytäkirjan liitteeksi, ja päätti kokouksen
klo 20.35.
Muutoksenhaku:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

