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SEURAKUNTALIITOSSELVITYS JA SUUNNITELMA
TAUSTAA
Karstulan piispantarkastuksen loppulausunnossa 13.10.2019 on kehotus neuvottelujen
käynnistämisestä säästöjen tavoittamiseksi mahdollisten seurakuntaliitosten avulla. ”Karstulan
kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että on tarkasteltava mahdollisuutta Karstulan ja Kyyjärven
seurakuntien liittämiseksi yhdeksi seurakunnaksi. Toinen vaihtoehto olisi olla yhtä Saarijärven
seurakunnan kanssa.”
Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien johtoryhmät päättivät neuvottelussaan 2.12.2019 esittää, että
neuvotteluja jatketaan Saarijärven johtoryhmän kanssa. Neuvottelu pidettiin Karstulassa 9.1.2020.
Siinä olivat mukana seurakuntien johtoryhmät sekä tuomiokapitulin edustajat. Neuvotteluja
seurakuntaliitoksen etenemiseksi päätettiin jatkaa Karstulassa 20.2.2020. Näissä neuvottelussa olivat
mukana seurakuntien kirkkoneuvostot, tuomiokapitulin edustajat, kappeliseurakuntien edustajat ja
paikallislehdistö. Neuvottelussa todettiin, että Saarijärven seurakunnassa on varsin toimiva
kappeliseurakuntamalli.
Seurakuntaliitoksessa
Karstulan
ja
Kyyjärven
seurakunnista
muodostettaisiin kappeliseurakuntia Kannonkosken, Kivijärven ja Pylkönmäen tavoin. Neuvottelujen
yhteinen tahtotila oli jatkaa seurakuntaliitosneuvotteluja.
Seurakuntalaisille suunnatut info ja kuulemistilaisuudet seurakuntaliitoksesta ovat olleet Karstulassa
31.8, Kyyjärvellä 2.9 ja Saarijärvellä 3.9.2020. Liitosneuvotteluista ja seurakuntaliitosvalmistelujen
aloittamisesta päättivät kirkkovaltuustot Kyyjärvellä 8.9, Karstulassa 10.9 ja Saarijärvellä 22.9.2020.
Valmistelevana elimenä ja neuvottelukuntana on toiminut seurakunnan edustajista valittu
ohjausryhmä, johon kuuluvat seurakuntien kirkkoherrat, talouspäälliköt, kirkkoneuvostojen
varapuheenjohtajat ja Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Ohjausryhmän
puheenjohtajana on toiminut Saarijärven seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajina Kyyjärven
sekä Karstulan seurakunnan kirkkoherrat. Valmistelevana työryhmänä on toiminut virkamiesjohto
kirkkoherrat ja talouspäälliköt, joiden tehtäviin on kuulunut mm. työntekijöiden kuuleminen.
Ohjausryhmä on kokoontunut viidesti 28.9, 5.11 ja 1.12.2020 sekä 13.1 ja 17.2.2021. Seurakunnan
on tiedotettava jäsenilleen näitä koskevista suunnitelmista ja päätöksistä. Myös muutoksiin
sopeutumisen kannalta tiedottaminen on tärkeää. Ohjausryhmän tärkeimmistä päätöksistä on laadittu
tiedotteet, joka on lähetetty ohjausryhmän jäsenille, työntekijöille, kirkkovaltuuston jäsenille ja
paikallislehdille. Paikallislehdet ovat julkaisseet tiedotteista uutisia.
Kirkkovaltuustot tekevät aloitteen ja päätöksen seurakuntaliitoksesta Kyyjärvellä 12.4.2021,
Saarijärvellä 13.4.2021 ja Karstulassa 15.4.2021.
Liitossuunnitelmista ja valmisteluista on laajasti uutisoitu ja tiedotettu paikallislehdistössä Sampolehdessä ja Viispiikkisessä. Myös maakuntalehti Keskisuomalainen ja valtakunnallinen
Uutissuomalainen on uutisoinut liitosvalmisteluista.
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HENKILÖSTÖN KUULEMISET
Organisaatiomuutosten yhteydessä henkilöstön kuuleminen on erityisen tärkeää. Seurakuntaliitokset
vaikuttavat töiden järjestelyyn ja organisointiin, seurakuntien henkilöstön työnkuviin ja mahdollisesti
työpisteisiin.
Henkilöstön kuuleminen toteutettiin siten, että virkamiesjohto (valmisteleva työryhmä) kävi
keskustelut työalojen ja tiimien työntekijöiden kanssa. Kuulemisessa virkamiesjohto esitteli
seurakuntaliitosta ja yhdessä työntekijöiden kanssa keskusteltiin ja suunniteltiin työn ja toiminnan
toteuttamista yhdistyneessä seurakunnassa 1.1.2022 alkaen.
Kuulemiset käytiin seuraavasti kanttorit 28.10, papisto 29.10, kasvatuksen työntekijät 6.11, diakonit
6.11, taloushallinto ja toimistotyöntekijät 11.11 ja suntiot sekä kiinteistötoimi 25.11.2020.

LIITOSTARVE JA TAVOITE
Seurakuntien taloudellinen tilanne on haastava ja vaikea. Kaikkien kolmen seurakunnan jäsenmäärä
on ollut jyrkästi laskeva seurakuntien ikärakenteesta ja maaseudun rakennemuutoksesta johtuen.
Jäsenmäärän ja verotulojen edelleen vähetessä sekä talouden heiketessä pienillä seurakunnilla ei ole
riittävästi resursseja seurakunnan perusmenojen ja velvoitteiden hoitamiseen. Pienet seurakunnat ovat
siten 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 mm. hallinnossa, henkilöstössä, hautausmaiden,
kiinteistöjen ja talouden 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. Tämä Saarijärven seurakuntamalli on ollut varsin toimiva. Siinä
toimitaan yhdessä ja yhtenä kokonaisuutena, seurakuntana säilyttäen kunkin alueen erityispiirteitä,
perinteitä ja identiteettiä.
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.
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JÄSENTILASTO JA JÄSENMÄÄRÄN LASKUN VAIKUTUS
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.
Kuntaliiton väestöennusteen mukaan lapsia syntyy 2030 - 2040 vuosittain: Kannonkoskella 4,
Kivijärvellä 4, Karstulassa 13-12, Kyyjärvellä 8-6 ja Saarijärvellä 50-40. Vastaavasti kuolleita
Kannonkoskella 24, Kivijärvellä 18-17, Karstulassa yli 60, Kyyjärvellä 22 ja Saarijärvellä 140.
Väestön jyrkkä väheneminen asettaa suuria haasteita seurakunnan taloudelle. Väestökehitys on
huomioitava seurakunnan strategiassa, suunnittelussa ja toiminnassa. Negatiivinen väestökehitys on
huomioitava myös seurakunnan työntekijöiden määrässä, toimenkuvissa ja tehtävissä. Lasten,
nuorten ja työikäisten osuus vähenee, kun taas vanhusväestön osuus kasvaa. Kokonaisuutena
seurakunnan jäsenmäärä jatkaa jyrkkää laskuaan.
Seurakunnassa noudatetaan henkilöstöstrategiassa luonnollista poistumaa kuten eläköitymisiä.
Työntekijöiden toimenkuvia ja tehtäviä tarkistetaan muuttuviin olosuhteisiin. Seurakuntaliitos ei
itsessään aiheuta henkilöstövähennyksiä tai lomautuksia.
Jäsenmäärä:
Saarijärvi:
Vuosi
Karstula:
Vuosi
Kyyjärvi:
Vuosi

2000
13 501

2010
11 790

2015
10 493

2020
9377

2000
4 763

2010
4 010

2015
3 726

2020
3286

2000
1 609

2010
1 323

2015
1 215

2020
1113

2025
8 216

2030
7 361

2040
6 099

2025
2 691

2030
2 460

2040
2 267

2025
1 003

2030
912

2040
773

Jäsenennuste:
Saarijärvi:
Vuosi
Karstula
Vuosi
Kyyjärvi
Vuosi
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KANTTORIEN JA MUSIIKKITYÖN SUUNNITELMA
Kanttorien kuuleminen pidettiin Saarijärvellä 28.10.2020. Kuulemisessa selvitettiin
liitosvalmistelujen tavoite, kanttorien virat ja työnjako, vapaa-aika järjestelyt ja kappeliseurakuntien
toiminta periaate. Kuulemisessa käytiin läpi ja sovittiin myös pääperiaatteet jumalanpalveluselämän,
kirkollisten toimitusten sekä muun seurakuntatyön järjestelystä, organisoinnista ja toteuttamisesta.
Saarijärvellä on toimiva kappeliseurakuntamalli. Kyyjärvi ja Karstula liitetään tähän organisaatio ja
toimintamalliin.
Karstulan ja Kyyjärven seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät siirretään laajentuvan Saarijärven
seurakunnan palvelukseen kirkkolain 13 luvun 2 §:n perusteella. Siirretyllä viranhaltijalla ja
pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada virkasuhteeseensa
kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet
vastaavat edut.
Karstulan seurakunnan kanttori siirtyy laajentuneen Saarijärven seurakunnan kanttoriksi. Saarijärven
osa-aikainen 80% kanttorin virka muutetaan kokoaikaiseksi 100%. Laajentuneessa
liitosseurakunnassa on täten 1.1.2022 neljä kokoaikaista 100% kanttorin virkaa. Koordinaattori ja
vastaava kanttori Saarijärven alue, Pylkönmäen kappeliseurakunnan ja Saarijärven alueen kanttori,
Kannonkosken ja Kivijärven kappeliseurakuntien kanttori, Karstulan ja Kyyjärven
kappeliseurakuntien kanttori.
Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa hankkia keikkakanttori palveluja toimituspalkkio periaatteella
esimerkiksi naapuriseurakunnasta Perhosta.
Kanttori työvoima pysyy suurin piirtein entisellään liitoksessa. Kanttori työvoimaa on vuonna 2020:
Saarijärvellä 2,8 (kaksi 100% virkaa ja yksi 80% virka). Karstulassa 1 yksi 100% virka. Kyyjärvellä
0,4 htv (40%) ostopalvelu hankintana. Kanttori työvoimaa on näin ollen 4,2 henkilöä vuonna 2020.
Liitoksen myötä kanttori työvoimaa on 4 henkilöä vuonna 2022. Tässä on 20% vähennys
työvoimassa. Tätä vähennystä kompensoidaan kuitenkin uudelleen organisoinnilla, työvoiman
liikkuvuudella seurakunnan alueella, keskinäisellä tuurauksella ja jumalanpalvelusten määrän
vähenemisellä. Lisäksi voidaan tarvittaessa hankkia keikkakanttori palveluja toimituspalkkioin.
Kanttorit ovat velvollisia ja oikeutettuja työskentelemään koko seurakunnan alueella. Heillä on
kuitenkin ensisijaiset työalueet. Kappeliseurakunnan kanttorin ensisijainen työalue on heidän
kappeliseurakuntansa. Toissijaisesti kanttorit työskentelevät koko seurakunnan alueella ilman
aluerajoja. Näin he sijaistavat, lomittavat, jakavat työtä ja tukevat toisiaan. Keskinäisen työnajon,
koordinoivan kanttorin ja kirkkoherran viranhoitomääräysten mukaisesti kanttorit hoitavat tehtäviä
koko seurakunnassa niin, että seurakunnan perustehtävää voidaan hoitaa ja toteuttaa tasapuolisesti
koko seurakunnan alueella.
Seurakunnan pitkistä välimatkoista johtuen työn suunnittelussa otetaan huomioon logistiikka ja
työparimalli. Tämän mukaisesti Karstulan ja Kyyjärven alueen kanttori hoitaa ensisijaisesti Karstulan
ja Kyyjärven kappeliseurakuntia saaden kuitenkin tukea ja apua lähinnä Saarijärven/Pylkönmäen
kanttorilta. Kannonkosken ja Kivijärven seurakunnan kanttori hoitaa ensisijaisesti Kannonkosken ja
Kivijärven kappeliseurakuntia. Koordinoiva ja johtava kanttori hoitaa ensisijaisesti Saarijärven
aluetta.
Kanttorien työtehtäviä ei määritellä ja sidota tarkalla prosentuaalisella jaolla alueisiin, kuten tapahtuu,
kun työvoimaa ostetaan yli seurakuntarajojen. Liitosseurakunnan tarkoitus, idea ja etu on, että
5

muodostamme yhteisen seurakunnan, toimimme joustavasti ja kulloisenkin tarpeen mukaisesti
hoitaen tehtäviä koko seurakunnan alueella ylittäen aluerajat.
Kanttoreilla on ensisijainen työalue, mutta he työskentelevät toissijaisesti koko seurakunnan alueella
keskinäisen työnjaon mukaisesti. Näin seurakunnan perustehtävät ja kanttorien palvelut turvataan ja
hoidetaan tasapuolisesti ja joustavasti koko seurakunnan alueella kulloistenkin vallitsevien ja
muuttuvien tilanteiden mukaisesti.
Kanttorit muodostavat keskenään tiimin, jota johtaa musiikkityön koordinaattori ja johtava kanttori.
Kappeliseurakuntien musiikkityö on varsin itsenäistä. Kappeliseurakunnan kanttori vastaa oman
alueensa kuorotoiminnasta kokonaisuudessaan. Kappeleissa voidaan järjestää konsertteja ja
musiikkitapahtumia resurssien puitteissa.

PAPISTON, JUMALANPALVELUS- SEKÄ SEURAKUNTAELÄMÄN
SUUNNITELMA
Papiston kuuleminen pidettiin Saarijärvellä 29.10.2020 Kuulemisessa selvitettiin liitosvalmistelujen
tavoite, pappien virat ja työnjako, vapaa-aika järjestelyt ja kappeliseurakuntien toiminta periaate.
Kuulemisessa käytiin läpi ja sovittiin myös pääperiaatteet jumalanpalveluselämän, kirkollisten
toimitusten sekä muun seurakuntatyön järjestelystä, organisoinnista ja toteuttamisesta. Saarijärvellä
on toimiva kappeliseurakuntamalli. Kyyjärvi ja Karstula liitetään tähän organisaatio ja
toimintamalliin.
Karstulan ja Kyyjärven seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät siirretään laajentuvan Saarijärven
seurakunnan palvelukseen kirkkolain 13 luvun 2 §:n perusteella. Siirretyllä viranhaltijalla ja
pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada virkasuhteeseensa
kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet
vastaavat edut.
Toiseen seurakuntaan liitettävän seurakunnan kirkkoherranvirka lakkaa seurakuntajaon muuttamisen
tullessa voimaan kirkkolain 13 luvun 3 §:n perusteella. Näin ollen Karstulan ja Kyyjärven
seurakunnan kirkkoherran virat lakkaavat.
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet
kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan
jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on kappelineuvoston
jäsen virkansa puolesta. KJ:12 § 1
Pylkönmäen kappeliseurakunnan pappina on seurakuntapastori. Kannonkosken ja Kivijärven
kappeliseurakuntien yhteisenä pappina on kappalainen.
Karstulan kappeliseurakuntaa varten perustetaan seurakuntapastorin virka 1.1.2022, johon siirretään
Karstulan nykyinen määräaikainen seurakuntapastori. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta
pyydetään virkamääräys.
Kyyjärven kappeliseurakuntaa varten perustetaan seurakuntapastorin virka 1.1.2022, johon siirretään
Kyyjärven nykyinen kirkkoherra, mikäli hän antaa siihen suostumuksensa ja mikäli Lapuan
hiippakunnan tuomiokapituli antaa virkamääräyksen ja hyväksyy järjestelyn.
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Liitoksessa Saarijärven alueen osa-aikainen 75% seurakuntapastorin virka muutetaan 100%
seurakuntapastorin viraksi 1.1.2022 alkaen.
Laajentuneessa seurakunnassa on 1.1.2022 alkaen seitsemän papin virkaa: kirkkoherra, kappalainen
Saarijärven alue, yhteinen kappalainen Kannonkosken ja Kivijärven kappelit, yhteinen
seurakuntapastori Pylkönmäen kappeli ja Saarijärven alue, seurakuntapastori Saarijärven alue,
seurakuntapastori Karstulan kappeli ja seurakuntapastori Kyyjärven kappeli. Seurakunnan papiston
osalta pyritään jatkossa siihen, että kaikissa kappeleissa työskentelee seurakuntapastori kappelin
pappina.
Papisto on velvollinen ja oikeutettu työskentelemään koko seurakunnan alueella. Heillä on kuitenkin
ensisijaiset työalueet. Kappeliseurakunnan pappien ensisijainen työalue on heidän
kappeliseurakuntansa. Toissijaisesti papit työskentelevät koko seurakunnan alueella ilman aluerajoja.
Näin he sijaistavat, lomittavat, jakavat työtä ja tukevat toisiaan. Keskinäisen työnjaon ja kirkkoherran
viranhoitomääräysten mukaisesti papisto hoitaa koko seurakuntaa niin, että seurakunnan perustehtävä
voidaan hoitaa tasapuolisesti kaikissa tilanteissa.
Seurakunnan pitkistä välimatkoista johtuen työn suunnittelussa otetaan huomioon logistiikka ja
työparimalli. Tämän mukaisesti Karstulan ja Kyyjärven alueen papisto toimivat työparina niin että
heidän keskinäinen työmääränsä on mahdollisimman tasapuolinen. Karstula on kappelina Kyyjärveä
suurempi. Tämän vuoksi on luonnollista, että Kyyjärven papilla tulee olemaan tehtäviä myös
Karstulassa. Vastaavasti Karstulan pappi tuuraa ja sijaistaa Kyyjärvellä tarvittaessa. Samoin
Saarijärven alueen osa-aikaisesta kokoaikaiseksi viranhaltijaksi siirtyvä seurakuntapastori sijaistaa
tarvittaessa Kyyjärvellä ja Karstulassa.
Papiston työtehtäviä ei määritellä ja sidota tarkalla prosentuaalisella jaolla alueisiin. Muodostamme
yhteisen seurakunnan, toimimme joustavasti ja kulloisenkin tarpeen mukaisesti hoitaen tehtäviä koko
seurakunnan alueella ylittäen aluerajat. Papistolla on ensisijainen työalue, mutta he työskentelevät
toissijaisesti koko seurakunnan alueella keskinäisen työnajon ja kirkkoherran viranhoitomääräysten
mukaisesti. Näin seurakunnan perustehtävät ja papiston palvelut turvataan ja hoidetaan tasapuolisesti
ja joustavasti koko seurakunnan alueella kulloistenkin vallitsevien ja muuttuvien tilanteiden
mukaisesti.
Keskinäisen työnajon ja kirkkoherran viranhoitomääräysten mukaisesti papistolla voi olla myös
työalavastuita, tiimivastuita ja väliesimiestehtäviä. Tästä sovitaan tarkemmin papiston keskinäisellä
työnjaolla ja kirkkoherran antamilla määräyksillä liitoksen astuttua voimaan.
Kirkkoherra laatii papiston, kanttorien ja suntioiden vapaa-aika suunnitelmat ja lomasuunnitelman
kevät-, kesä-, ja syyskaudeksi. Suunnitelmassa otetaan huomioon töiden järjestely ja toiveet
mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-aikasuunnitelma käsitellään papiston, kanttorien ja suntioiden
kokouksessa yhdessä jumalanpalvelus ja kirkollisten toimitusten suunnitelman kanssa.
Kappeliseurakuntien papistolle, kanttorille ja suntioidelle määritellään yksi vapaa viikonloppu
kuukaudessa.
Pylkönmäellä vapaaviikonloppu on pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen sunnuntai.
Kannonkoskella ja Kivijärvellä kuukauden viimeinen sunnuntai. Karstulassa ja Kyyjärvellä vapaa
viikonloppu on kuukauden toinen tai kolmas viikonloppu. On tärkeää, että vapaa viikonloppu
vakiintuu säännönmukaiseksi tiettyyn kuukauden viikonloppuun. Tämä mahdollistaa hyvän töiden
suunnittelun ja järjestelyn. Samoin tämä auttaa seurakuntaa/seurakuntalaisia tottumaan käytäntöön,
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että tiettynä sovittuna viikonloppuna ei ole toimintaa. Suurina kirkkopyhinä jouluna ja pääsiäisenä
tästä säännöstä poiketaan ja vapaaviikonloppu tulee suurta kirkollista juhlaa edeltävään tai seuraavaan
viikonloppuun.
Kirkkoherran työ painottuu hallintoon ja johtamiseen. Hänellä on vähintään kaksi viikonloppua
kuukaudessa vapaana.
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja
ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja
opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan
perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. KL 4 §1
Kappeliseurakuntien papistolle, kanttorille ja suntioidelle määritellään yksi vapaaviikonloppu
kuukaudessa. Tämä tarkoittaa, että yhtensä viikonloppuna kuukaudessa kappeliseurakunnissa ei ole
jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja sellaisia tapahtumia, jotka velvoittavat työntekijöiden
läsnäolon.
Pylkönmäellä vapaaviikonloppu on pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen sunnuntai. Tuolloin
Pylkönmäellä ei ole jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Pylkönmäellä on pääsääntöisesti
jumalanpalvelus kaksi kertaa kuukaudessa.
Kannonkoskella ja Kivijärvellä vapaa viikonloppu on pääsääntöisesti kuukauden viimeinen
sunnuntai. Tuolloin siellä ei ole jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Kannonkoskella ja
Kivijärvellä on vähintään kolme jumalanpalvelusta kuukaudessa.
Karstulassa ja Kyyjärvellä vapaa viikonloppu on kuukauden toinen tai kolmas sunnuntai. Tuolloin
siellä ei ole jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Karstulassa ja Kyyjärvellä on vähintään
kolme jumalanpalvelusta kuukaudessa.
Suurista juhlapyhistä johtuen kappeleissa voi joinakin kuukausina olla enemmänkin kuin kaksi tai
kolme jumalanpalvelusta. Näin varsinkin jouluna ja pääsiäisenä. Jumalanpalvelus voidaan joskus
korvata esimerkiksi konsertilla tai musiikki tapahtumalla.
Mikäli kappeliseurakunta ja seurakuntalaiset haluavat järjestää vapaaehtoisesti ja maallikkovoimin
hartauden tai muun tilaisuuden henkilöstön vapaaviikonloppuna on se mahdollista, mikäli asiasta
sovitaan ja päästään yhteisymmärrykseen kappelin papin ja kappelineuvoston kanssa. Kullakin
tilaisuudella ja tapahtumalla tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa tilaisuuden järjestelyistä ja
turvallisuudesta.
Saarijärvellä on seurakunnan pääkirkko ja siellä on jumalanpalvelus joka pyhä klo 10.
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 3 §:n perusteella päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä kello 10. Tämä
toteutetaan pitämällä jumalanpalvelus klo 10 seurakunnan pääkirkossa.
Pylkönmäellä jumalanpalvelus on klo 13 ja kesäaikana klo 19. Kannonkoskella ja Kivijärvellä
jumalanpalvelus on vuorovuosin klo 10 ja klo 14. Karstulassa ja Kyyjärvellä on hyvä olla sama
käytäntö eli jumalanpalvelus on vuorovuosin klo 10 tai klo 14. Näin toteutuu tasapuolisuus
kappeleiden välillä. Toisinaan jumalanpalvelus voi olla perustellusta syystä jonakin muunakin
kellonaikana esimerkiksi kesällä klo 18 tai klo 19.
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Kappeliseurakunnan sunnuntain jumalanpalvelus voidaan kerran tai kaksi kertaa vuodessa korvata
lauantai- tai perjantai-illan jumalanpalveluksessa paikallisen herätysliikkeen toivomuksesta tai
vakiintuneesta tavasta herätysliikkeen syysseurat, jossa vietetään lauantai-illan jumalanpalvelusta.
Kappeliseurakunnat päättävät itse (kappeliseurakunnan pappi ja kappelineuvosto) milloin vietetään
messua ja milloin vietetään sanajumalanpalvelusta. Samoin kappeliseurakunnat päättävät muusta
jumalanpalvelukseen sisältöön liittyvästä esimerkiksi teemalliset kirkkopyhät, järjestöjen tai
kyläkuntien kirkkopyhät.
Kirkolliset toimitukset (hautaan siunaamiset, kasteet ja vihkimiset) varataan Saarijärveltä
seurakuntatoimistosta seurakunnan sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä (Katriina). Asiointi ei
edellytä seurakuntalaiselta paikan päällä käyntiä vaan asiat voidaan hoitaa myös puhelimitse. Kun
varaus on tehty, toimituksen suorittavan papin tulee ottaa omaisiin tai yhteyshenkilöön yhteyttä
hyvissä ajoin sopien toimituskeskustelu, tuen antaminen ja sielunhoito.
Seurakunnassa on sovitut (kirkollisten toimitusten) toimitusajat, joita tulee noudattaa. Muutoin töiden
järjestely, organisointi ja hyvä hoitaminen, eivät ole mahdollista vaan syntyy kaaosta ja sekaannuksia.
Toimitusajat ovat tarkkaan harkittuja ja suunniteltuja, jotta tehtävät voidaan hoitaa kohtuullisessa
ajassa, tehokkaasti ja logistisesti järkevästi (seurakunnassa on pitkät välimatkat). Henkilöstön ristiin
ajoa vältetään. Siksi Kannonkosken ja Kivijärven henkilöstö hoitaa ensisijaisesti oman alueensa
kirkolliset työt, Karstula ja Kyyjärvi yhteistyössä omaan alueensa ja Saarijärvi sekä Pylkönmäki
oman alueensa. Kannonkoski ja Kivijärvi muodostavat työparin, Karstula ja Kyyjärvi muodostavat
työparin sekä Saarijärvi ja Pylkönmäki muodostavat työparin.
Kirkollisten toimitusten ajat ovat tällä hetkellä seuraavat: Hautaan siunaamiset: torstaisin klo 12 ja
14, perjantaisin klo 12 ja 14, lauantaisin klo 10, 12, 14 ja 16, sunnuntaisin klo 13 ja klo 15.
Kirkkokasteet ja kirkkovihkimiset: lauantaisin klo 14, 15 ja 16, sunnuntaisin klo 12 alkaen tunnin
välein. Kotikasteet ja kotivihkimiset: lauantaisin klo 14 kahden tunnin välein, sunnuntaisin
Saarijärvellä klo 13 alkaen 2 tunnin välein ja kappeleissa klo 12 jumalanpalvelusten välissä sekä
jumalanpalvelusten jälkeen kahden tunnin välein. Kappelin vapaaviikonloppuna ei kirkollisia
toimituksia.
Papit osallistuvat muistotilaisuuksiin kutsusta tai pyynnöstä mahdollisuuksiensa mukaan.
Muistotilaisuus on omaisten järjestämä yksityistilaisuus, johon pappi osallistuu mahdollisuuksiensa
mukaan roolistaan ja tehtävästään käsin, omaisten tukeminen ja sielunhoito. Mikäli pappi on varattu
toimittamansa siunauksen jälkeen välittömästi alkavaan seuraavaan siunaus tilaisuuteen, ei hän voi
osallistua muistotilaisuuteen. Ruuhka tilanteessa pappi voi käydä vain lyhyesti tervehtimässä
muistotilaisuudessa.
Kanttorit voivat osallistua muistotilaisuuteen, mikäli heitä ei ole varattu välittömästi alkavaan
seuraavaan siunaus tilaisuuteen. Kanttori ei ole velvoitettu osallistumaan muistotilaisuuteen, mutta
se on mahdollista aikataulun rajoissa. Papit pystyvät pääsääntöisesti johtamaan tutut virret
muistotilaisuudessa ja myös seurakuntalainen tai vapaaehtoinen voi johtaa virren veisuuta.
Kappeliseurakunta voi järjestää yleistä seurakuntatyötä ja aikuistyötä itsenäisesti kappelin papin
johdolla.
Kappeliseurakunnat voivat järjestää myös diakonia ja kasvatustyötä. Diakonia ja kasvatustyötä
toteutetaan kuitenkin yhteistyössä koko seurakunnan kattavan kasvatuksen ja diakoniatyön tiimien
kanssa. Tiimiä johtaa kyseisten työalojen väliesimiehet ja koordinaattorit. Näin diakonia- ja
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kasvatustyö on yhtenäistä koko seurakunnan alueella ja noudattaa yhteisesti sovittua linjaa ja
tavoitetta. Tiimi mahdollistaa myös vahvan ammatillisuuden, jakamisen ja tukemisen. Kasvatus- ja
diakoniatyössä huomioidaan kunkin kappelin perinteet ja erityistarpeet.
Jumalanpalveluselämä ja yleinen seurakuntatyö saadaan alkuun näistä lähtökohdista. Sitä kehitetään
ja suunnitellaan edelleen kulloistenkin asetettujen tavoitteiden, painopisteiden ja päätösten
mukaisesti.

KASVATUSTYÖN SUUNNITELMA
Kasvatustyöntekijöiden kuuleminen järjestettiin 6.11.2020. Kuulemisessa selvitettiin
liitosvalmistelujen tavoite, virat, toimenkuvat ja kappeliseurakuntien toiminta periaate sekä laadittiin
kasvatustyön suunnitelmaa.
Kyyjärvellä ei ole tällä hetkellä yhtään varsinaista kasvatuksen työntekijää lastenohjaajaa tai
nuorisotyöntekijää. Kirkkoherra ja diakoni ovat kuitenkin tehneet kasvatustyötä siinä määrin kuin
mahdollista. Pääpaino on ollut rippikoulutyössä ja päiväkerhossa/perhekerhossa. Leirejä on yksi 1.
Rippikoululaisia noin 10 vuosittain.
Karstulassa on tällä hetkellä osa-aikainen 80% lastenohjaaja. Hänen työnsä on painottunut
perinteiseen lapsityöhön päiväkerhot, perhekerhot yms. Karstulassa on määräaikainen 50%
viransijaisena toimiva projektinuorisotyöntekijä ajalla 6.2.2019 – 28.2.2022. Hän on jonkun verran
tehnyt muutakin kuin nuorisotyötä. Karstulassa pääpaino nuorisotyössä on ollut rippikoulutyössä ja
perinteisessä nuorisotyössä, nuorten illat. Papisto on ollut tiiviisti mukana rippikoulutyössä.
Rippikoululeirejä on kaksi. Rippikoululaisia noin 50 vuosittain.
Saarijärvellä on kasvatuksen pappi, kaksi nuorisotyönohjaaja ja 2,8 lastenohjaajaa. Lisäksi kesällä
kaksi kausityöntekijää. Saarijärven seurakunnassa kappelit mukaan lukien tehdään perinteistä
lapsityötä päiväkerhot ja perhekerhot, sekä myös erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Nuorisotyössä
työ on painottunut vahaisnuorten kerhoihin, nuorten iltoihin ja koulutyöhön. Nuorisotyön painopiste
on ollut Saarijärvellä, joskin iltoja on ollut myös kappeleissa, mikäli osallistuja on ollut riittävästi.
Rippikoulutyö on keskitettyä. Papistosta kolme on mukana rippikoulutyössä. Leirejä on 4 vuodessa
sekä yksi päiväkoulu. Rippikoululaisia noin 100 vuosittain.
Liitoksessa pysyväisluonteiset ja toistaiseksi jatkuvat virkasuhteiset ja työsopimussuhteiset
kasvatuksen työtekijät siirretään Saarijärven seurakunnan palvelukseen. Heidän työpisteensä säilyvät
kuitenkin kappeliseurakunnassa, joka on myös heidän pääsääntöinen työskentely alueensa.
Liitoksessa Karstulan seurakunnan osa-aikainen 80 % lastenohjaajan työsuhde muutetaan
kokoaikaiseksi 100 % työsuhteeksi. Saarijärven osa-aikaisesti lapsityötä työtä 80 % tekevä muutetaan
100 % lapsityötä tekeväksi lastenohjaajaksi. Näin liitoksessa kasvatuksen lapsityöhön tulee 40 %
henkilötyöajan lisäys. Toisaalta Karstulan määräaikainen nuorisotyön 50 % viransijaisuus päättyy
määräaikaisuuden jälkeen.
Yhden kasvatuksen tai diakoniatyöntekijän työsuhde voidaan tarvittaessa muuttaa nykyistä laajaalaisemmaksi. Yhdestä lastenohjaajasta voitaisiin tehdä esimerkiksi perhetyöntekijä. Tai yhdestä
diakonista voisi tulla kasvatuksen ja perhetyön diakoni. Tällöin kyseinen diakoni tekee diakoniatyön
lisäksi kasvatustyötä diakonisesta viitekehyksestä käsin.
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Saarijärven seurakunnan työkulttuuriin kuuluu työalarajojen ylitys, vaikka kullakin ammattiryhmällä
oma erityisalansa ja tehtävänsä. On luontevaa, että esimerkiksi Kyyjärvellä diakoni edelleen
osallistuu diakoniatyön ohella kasvatustyöhön, mikäli tarvetta on ja kasvatustyötä ei pystytä muutoin
riittävän hyvin hoitamaan.
Kokonaisuutena kasvatuksen työvoima resurssit eivät juuri vähene, mutta eivät myöskään lisäänny
liitoksessa. Liitoksen tavoitteena onkin perustehtävän turvaaminen ja samalla säästöjen hakeminen
työtä uudelleen järjestelemällä sekä organisoimalla. Seurakunnan ikärakenteesta johtuen ja
lapsimäärien edelleen vähetessä kasvatuksen resursseja voitaneen pitää kohtuullisina liitoksen
jälkeen.
Liitoksen jälkeen on tärkeätä, että koko seurakunnan alueella on ainakin perinteistä lapsityötä eli
mahdollisuus päiväkerhoihin ja perhekerhoihin. Karstulasta ja Saarijärveltä voidaan mahdollistaa
myös Kyyjärven päiväkerhon ja perhekerhon toteutuminen, koska osa-aikaiset lastenohjaajan toimet
muutetaan kokoaikaisiksi. Tarvittaessa Kyyjärven diakoni ja pappi voivat antaa aikaansa myös
lapsityöhön.
Saarijärven seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijän ja nuorisotyöntekijän työ painottuu Saarijärven
alueelle. He voivat kuitenkin olla mukana kehittämässä ja koordinoimassa nuorisotyön toteutumista
kappeleissa tukemalla kappelin työntekijöitä ja yhdessä heidän kanssaan mahdollistamassa ainakin
”silloin tällöin” kokoontuvia nuorteniltoja. Varhaisnuorten kerhoja voidaan järjestää nuorten itsensä
toteuttamana kerhonohjaajapalkkio -periaatteella. Saarijärven nuorisotyönohjaajat voivat toimia
myös tässä kouluttajina, koordinaattoreina, tukijoina ja kehittäjinä.
Rippikoulutyö organisoidaan ja toteutetaan keskitetysti, yhteinen rippikoulun vuosisuunnitelma.
Leirit keskitetään ainakin kesäisin Mellikaan Saarijärven leirikeskukseen (mikäli säilyy seurakunnan
omistuksessa). Kannonkosken ja Kivijärven rippikoulut pidetään yhdessä tai yhdessä Saarijärven
kanssa. Pylkönmäen rippikoulu pidetään yhdessä Saarijärven kanssa. Karstulan rippikoulut voidaan
toteuttaa omina leireinään, koska muodostuu kaksi ehyttä ja hyvänkokoista rippikouluryhmää.
Kyyjärven leiri voidaan yhdistää Karstulan tai Saarijärven leireihin. Kappelien papit osallistuvat
rippikoululeirien pitämiseen. Koska nuorisotyönohjaajia on vain kaksi, rippikoulujen leirityöhön
osallistuu tarvittaessa myös kappelin diakoni sekä kesäksi palkattavia kausityöntekijöitä.
Isoskoulutus toteutetaan keskitetysti.
Kasvatuksen työntekijät osallistuvat seurakunnassa järjestettäviin erilaisiin tapahtumiin ja
tilaisuuksiin sekä toimivat jumalanpalveluksissa avustajina kulloistenkin suunnitelmien ja
tavoitteiden mukaisesti.
Kasvatustyön organisaatiossa kasvatuksen pappi on tällä hetkellä kasvatustyöntekijöiden väliesimies.
Hänen tehtävään on kasvatustyön strategisesta kokonaisuudesta vastaaminen ja sen johtaminen sekä
väliesimiehen tehtävät. Hän keskittyy suureen kokonaisuuteen, ei pieniin yksityiskohtiin. Lapsityössä
on vastaava lastenohjaaja, joka vastaa talousarvion laadinnasta ja seurannasta, kertomusten
laadinnasta sekä monista käytännön asioista yhdessä muiden lastenohjaajien kanssa.
Nuorisotyönohjaajat keskittyvät kukin omaan vastuualueeseen sijaistaen ja tukien toisiaan.
Kasvatustyö toimii tiiminä. Kappeleissa voi olla kasvatuksen vastuuryhmiä esim. lapsi- ja
nuorisotyön vastuuryhmät tai vaihtoehtoisesti koko seurakunnan kattava kasvatuksen vastuuryhmä.
Kirkkoneuvosto valitsee koko seurakunnan ja Saarijärven alueen vastuuryhmät. Kappelineuvosto
valitsee kappelien vastuuryhmät.
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Liitosseurakunnan kasvatustyö saadaan alkuun näistä lähtökodista. Sitä kehitetään ja suunnitellaan
edelleen kulloistenkin asetettujen tavoitteiden, painopisteiden ja päätösten mukaisesti.

DIAKONIATYÖN SUUNNITELMA
Diakoniatyöntekijöiden kuuleminen järjestettiin 6.11.2020. Kuulemisessa selvitettiin
liitosvalmistelujen tavoite, virat, toimenkuvat ja kappeliseurakuntien toiminta periaate sekä laadittiin
diakoniatyön suunnitelmaa.
Kyyjärvellä on tällä hetkellä diakoniatyössä yksi 100% viranhaltija. Hänen työnkuvaansa kuuluu
diakoniatyötä, lähetystyötä ja myös kasvatustyötä. Karstulassa on tällä hetkellä diakoniatyössä yksi
100% vs. viranhaltija. Hän on aikaisemmin toiminut seurakunnan nuorisotyöntekijän virassa, mutta
kouluttautuu diakoniksi ja hoitaa diakonian virkaa määräaikaisena.
Karstulan ja Kyyjärven diakonit siirretään laajentuneen Saarijärven seurakunnan palvelukseen
1.1.2022 alkaen. Heidän työalueensa ja työpisteensä säilyvät kuitenkin nykyisellään tulevissa
kappeliseurakunnissa.
Saarijärvellä on tällä hetkellä diakoniatyössä neljä viranhaltijaa, kolme 100% virassa ja yksi 50%
diakoniatyössä. Yksi diakoneista toimii diakoniatyön koordinaattorina ja diakonia työntekijöiden
väliesimiehenä, hänen vastuualueensa on Saarijärvi. Tämän lisäksi Saarijärven alueella on yksi 100
% diakoni. Kannonkoskella ja Kivijärvellä on yksi yhteinen 100 % diakoni. Yksi diakoni tekee
Pylkönmäellä 50 % diakoniatyötä ja 50 % lähetystyötä koko seurakunnan alueella. Yksi papeista on
nimetty diakonia ja lähetystyön papiksi, teologinen asiantuntija ja tuki.
Liitoksessa diakoniatyötekijöiden määrä ja resurssit pysyvät samoina, eivät lisäänny eivätkä vähene.
Liitoksen myötä seurakunnassa on kuusi 6 diakonia (yksi 50% diakoniatyössä). Tämä on perustelua
seurakunnan korkeasta ikärakenteesta ja vanhusväestöstä johtuen sekä monista diakonisista tarpeista
johtuen. Liitoksen myötä työn tehostaminen ja parantuminen on mahdollista uudelleen organisoinnin,
synergian, osaamisen ja voimavarojen yhdistämisen myötä.
Karstulassa ja Kyyjärvellä voinee olla tarvetta, että yksi diakoneista osallistuu jossain määrin
kasvatustyöhön. Kyyjärvellä ei ole tällä hetkellä yhtään kasvatustyöntekijää. Kasvatustyötä on tehty
papin ja diakonin toimesta.
Saarijärven seurakunnan työkulttuuriin kuuluu työalarajojen ylitys, vaikka kullakin ammattiryhmällä
on oma erityisalansa ja tehtävänsä. Näin on toimittu myös pienissä Karstulan ja Kyyjärven
seurakunnissa. On luontevaa, että esimerkiksi Kyyjärvellä diakoni edelleen osallistuu diakoniatyön
ohella kasvatustyöhön, mikäli tarvetta on ja kasvatustyötä ei pystytä muutoin riittävän hyvin
hoitamaan.
Liitoksen jälkeen on tärkeätä, että diakoniatyö pystytään hoitamaan hyvin ja tasapuolisesti koko
seurakunnan alueella. Diakoniatyöntekijät tulevat toimimaan ja työskentelemään tiiminä. Tiimin
tehtävänä on yhdessä kehittää, turvata ja hoitaa diakoniatyötä koko seurakunnan alueella. Kullakin
diakonilla on oma vastuualueensa, joka on myös hänen ensisijainen työskentelyalueensa.
Diakoniatyössä voi olla ja tuleekin olla koko seurakunnan kattavia yhteisiä tavoitteita ja
painopistealueita. Samanaikaisesti kullakin alueella on omia erityisiä tarpeita, haasteita ja perinteitä,
jotka tulee ottaa huomioon alueellisessa diakoniatyössä. Tiimi mahdollistaa myös erikoistumista
siten, että yksi diakoneista voi erikoistua esimerkiksi vammaistyöhön, yksi vanhustyöhön, yksi
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taloudelliseen avustamiseen jne. Tiimissä tätä osaamista voidaan jakaa. Synergia etua syntyy mm.
suunnitellussa, samantapaisella konseptilla voidaan toteuttaa tapahtuma tai tilaisuus kullakin alueella
erikseen tai kootusti yhdessä esim. ikäihmisten syntymäpäivät. Leirejä ja retkiä voidaan järjestä
yhdessä jne.
Diakoniatyön työkenttä on laaja. Seurakuntien korkeasta ikärakenteesta ja suuresta vanhusväestöstä
johtuen yksi painopistealue on vanhustyössä ja kotikäyntityössä. Myös taloudellisia ja sosiaalisia
ongelmia on mm. korkeasta työttömyydestä johtuen. Diakoniatyö on siten taloudellista, henkistä ja
hengellisen avun antamista suurimmassa avun tarpeessa oleville.
Diakonit osallistuvat seurakunnassa järjestettäviin erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä toimivat
jumalanpalveluksissa avustajina kulloistenkin suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Diakonilla
on tärkeä rooli myös jumalanpalveluselämässä. Diakonin virka ja tehtävä lähtee alttarilta, rakkauden
palveluna.
Diakoniatyön organisaatiossa diakoniatyön koordinaattori on diakonien väliesimies. Hänen tehtävään
on diakoniatyön strategisesta kokonaisuudesta vastaaminen ja sen johtaminen sekä väliesimiehen
tehtävät. Hän keskittyy suureen kokonaisuuteen, ei pieniin yksityiskohtiin. Kukin diakoni hoitaa
ensisijaisesti oman alueensa diakoniatyön toimien samanaikaisesti tiimin jäsenenä huomioiden
yhdessä sovitut tavoitteet, periaatteet ja vastuunjaot. Diakoniatiimin teologisena tukena toimii
diakoniatyön pappi.
Kappeleissa voi olla diakoniatyön vastuuryhmiä. Kirkkoneuvosto valitsee koko seurakunnan ja
Saarijärven alueen vastuuryhmät. Kappelineuvosto valitsee kappelien vastuuryhmät. Diakoniatyössä
vapaaehtoisesti diakoniatyötä tekevien seurakuntalaisten tarve on suuri. Hyvä diakoniatyö ei ole
mahdollista ilman vapaaehtoisia seurakuntalaisia. Diakoniatyön vastuuryhmät ja vapaaehtoiset ovat
merkittävä tuki ja voimavara diakoniatyössä.
Liitosseurakunnan diakoniatyö saadaan alkuun näistä lähtökodista. Sitä kehitetään ja suunnitellaan
edelleen kulloistenkin asetettujen tavoitteiden, painopisteiden ja päätösten mukaisesti.

TALOUS, TOIMISTO JA HALLINTOTYÖN SUUNNITELMA
Talouden, hallinnon ja toimistotyöntekijöiden kuuleminen järjestettiin 11.11.2020. Kuulemisessa
selvitettiin liitosvalmistelujen tavoite, virat, toimenkuvat ja kappeliseurakuntien toiminta periaate
sekä laadittiin taloushallinnon ja toimistotyön suunnitelmaa. Taloudesta ja hallinnosta vastaavat
työntekijät ovat tämän lisäksi pitäneet neljä 4 hallinnon ja talouden suunnittelukokousta.
Kyyjärvellä ei ole tällä hetkellä talous- ja hautausmaahallinnon viranhaltijoita tai työntekijöitä.
Kyyjärven seurakunta on ostanut Karstulan seurakunnalta yhteensä 34 % henkilötyövuoden edestä
taloushallinnon palveluita.
Karstulassa on tällä hetkellä yksi 100% talouspäällikkö, jonka työpanoksesta 25 % on myyty
Kyyjärven seurakunnalle, ja 60 % työsopimussuhteinen toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 9 % on
myyty Kyyjärvelle. Talouspäällikkö vastaa taloudesta, henkilöstöhallinnosta, kiinteistöistä, metsistä,
hallinnosta ja toimii esittelijänä kirkkoneuvostossa ja valtuustossa. Toimistosihteeri vastaa
hautausmaatoimiston ja seurakuntatoimiston asiakaspalvelusta, haudanhoitorahaston laskutuksesta,
avustavista taloushallinnon tehtävistä ja toimii kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjanpitäjänä.
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Saarijärven, Kyyjärven ja Karstulan seurakunta ovat liittyneet osaksi Lapuan hiippakunnan
keskusrekisteriä.
Karstulan seurakunnan talouspäällikkö ja toimistosihteeri siirretään laajentuneen Saarijärven
seurakunnan palvelukseen 1.1.2022 alkaen. Toimistosihteerin työsuhde muutetaan osa-aikaisesta 100
% työsuhteeksi 1.1.2022 alkaen.
Saarijärvellä on tällä hetkellä talous- ja hautausmaahallinnossa yhteensä neljä työntekijää, joista
kolme kokoaikaisia viranhaltijoita ja yksi 50 % työsuhteinen ja määräaikainen työntekijä.
Talousjohtaja vastaa taloudesta, henkilöstöhallinnosta, kiinteistöistä, metsistä, hallinnosta ja toimii
esittelijänä ja sihteerinä kirkkoneuvostossa ja valtuustossa. Talousjohtaja toimii myös talous- ja
hautausmaahallinnon sekä kiinteistötyöntekijöiden esimiehenä. Kirjanpitäjä vastaa mm. seurakunnan
kirjanpidosta, talousarvion taloustietojen kokoamisesta, osto- ja myyntireskontran maksatusasioista,
tilinpäätösvalmistelusta ja käyttöomaisuuskirjanpidosta. Hautatoimen työnjohtaja vastaa
hautausmaatoimiston ja seurakuntatoimiston asiakaspalvelusta, hautakirjanpidosta, laskutuksesta,
kausityöntekijöiden rekrytoinnista ja toimii kausityöntekijöiden esimiehenä.
Toimistosihteeri sijaistaa sekä kirjanpitäjää että hautatoimentyönjohtajaa heidän loma-aikoinaan,
tekee avustavia taloushallinnon tehtäviä ja siirtää hautakirjanpitoa sähköiseen muotoon.
Toimistosihteerin määräaikainen työsuhde päättyy 31.12.2020, mutta kirkkoneuvosto käsitteli
3.12.2020 työsuhteen jatkamista 31.12.2021 saakka. Saarijärven seurakunnan kirkkoherranviraston
toimistosihteerin virkaa ei täytetty uudelleen viranhaltijan siirryttyä keskusrekisterin palvelukseen
1.1.2020 alkaen. Hänen tehtävänsä (kopiokoneista ja postituskoneesta vastaaminen, postitus,
asiakaspalvelu, toimistotarvikkeiden tilaaminen, luottamushenkilöiden palkkioiden tallennukset,
arkistointi, pöytäkirjan otteiden antaminen ja pöytäkirjojen esille laittaminen, Katrinavarausjärjestelmän pääkäyttäjä, kirkollisten ilmoitusten jättäminen lehtiin, Kirjuriin liittyvät tehtävät)
on tämän jälkeen jaettu eri työntekijöille. Näiden työtehtävien määrä on noin 0,4 htv. Kaikkien
työntekijöiden työpiste sijaitsee Saarijärven seurakuntatalon virastosiivessä.
Liitoksessa talous- ja hautausmaahallinnon määrä ja resurssit pysyvät samoina, eivät lisäänny eivätkä
vähene. Liitoksen myötä seurakunnassa on viisi taloushallinnon virkaa/työsuhdetta, yhteensä 5 htv
(vuonna 2021: 5,1 htv). Liitoksen jälkeen kaikkien viranhaltijoiden ja työntekijöiden työpiste sijaitsee
Saarijärvellä, jossa on työpisteet kaikille työntekijöille.
Talous- ja hautausmaahallinnon viranhaltijoille ja työntekijöille on pidetty neljä erillistä palaveria
11/2020 – 2/2021 välisenä aikana. Näissä palavereissa on käyty kuulemistilaisuutta tarkemmin läpi
henkilöiden toimenkuvat, yleiset toimintatavat ja laatia hautatoimen, henkilöstöhallinnon,
kiinteistötoimen ja taloushallinnon alustavat budjetit ja toimenpide-ehdotukset mahdolliselle
liitosseurakunnalle. Kuulemistilaisuudessa oli kuitenkin hyvä pääpiirteittäin käydä läpi toimenkuviin
tulevat muutokset ja niihin vaikuttavat seikat.
Työtehtävät seurakuntaliitoksen jälkeen
Liitoksen jälkeen on tärkeätä, että talous- ja hautausmaahallinto pystytään hoitamaan hyvin ja
tasapuolisesti koko seurakunnan alueella. Synergiaetujen ja säästöjen saamiseksi ja tasapuolisen
toimintamallin vuoksi yhteisen seurakunnan ainoat asiakaspalvelua tarjoavat seurakuntatoimisto ja
hautausmaatoimisto sijaitsevat Saarijärvellä ja ovat avoinna nykyisen mallin mukaisesti ma-ti ja tope klo 9-12.
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Saarijärven talousjohtaja vastaa edelleen seurakunnan koko taloudesta, hallinnosta, kiinteistöistä,
metsistä ja toimii esittelijänä ja sihteerinä kirkkoneuvostossa ja valtuustossa.
Karstulan nykyinen talouspäällikkö sijaistaa jatkossa tarvittaessa Saarijärven talousjohtajaa ja vastaa
todennäköisesti henkilöstöhallinnosta ja talouteen liittyvistä erillisistä kokonaisuuksista. Lisäksi
talouspäällikkö vastaa Karstulan arkiston käsittelystä
Kirjanpitäjän tehtävistä osa siirtyy talouspäällikölle ja osa toimistosihteerille.
Hautatoimen työnjohtajan työmäärä kasvaa seurakuntaliitoksen jälkeen kun hautausmaiden määrä
kasvaa seitsemästä yhdeksään eikä ole enää mahdollista, että hän vastaa yksin seurakuntatoimiston
ja hautausmaatoimiston asiakaspalvelusta neljänä päivänä viikossa. Hänelle on jätettävä enemmän
aikaa hautatoimen toimintatapojen yhtenäistämiseen ja esimiehenä toimimiseen. 1.1.2022 alkaen
hautatoimen työnjohtaja vapautetaan asiakaspalvelusta 2 päivänä viikossa, esim. ti-ke. Keskiviikkona
asiakaspalvelu on kiinni ja toisena päivänä toimistosihteeri vastaisi asiakaspalvelusta yksin.
Toimistosihteerin työtehtäviin muihin työtehtäviin kuuluu 1.1.2022 alkaen Karstulan ja Kyyjärven
arkistojen siirron, tuhoamisen ja työntekijöiden omien arkistojen organisointi ja projektin hallinta.
Lisäksi hän vastaa Kyyjärven ja Karstulan hautakirjanpidon siirtämisestä sähköiseen kirjanpitoon,
toimii vaalilautakunnan sihteerinä ja huolehtii muista aikaisemmin Saarijärven seurakunnan
kirkkoherranviraston yleisistä tehtävistä.
Saarijärven seurakunnassa työskentelee talousjohtajan apuna kiinteistötyöryhmä. Muita
vastuuryhmiä taloushallinnossa tai hautausmaahallinnossa ei ole. Kappelineuvostoilta pyydetään
lausuntoja kappelien aluetta koskevista asioista.

KIINTEISTÖTOIMEN, SUNTIOIDEN JA EMÄNTIEN TYÖSUUNNITELMA
Seurakuntamestarien, suntioiden ja emäntien kuuleminen järjestettiin 25.11.2020. Kuulemisessa
selvitettiin liitosvalmistelujen tavoite, virat, toimenkuvat ja kappeliseurakuntien toiminta periaate
sekä laadittiin työsuunnitelmaa.
Suntiot/seurakuntamestarit
Karstulassa on tällä hetkellä yksi 100% työsopimussuhteinen seurakuntamestari. Kyyjärvellä on tällä
hetkellä yksi 75 % työsopimussuhteinen seurakuntamestari. Sekä Karstulassa että Kyyjärvellä
haudankaivuu on ulkoistettu, samoin lumenauraus ja hiekoitus. Seurakuntamestareiden tehtäviin
kuuluu kiinteistöjen huoltoon ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä perinteisten suntion tehtävien lisäksi mm.
rännit ja sadevesikaivot, haravointi hautausmaalla, jätehuollosta huolehtiminen. Nurmikonleikkuu ja
lumenauraus on ulkoistettu molemmissa seurakunnissa.
Karstulan ja Kyyjärven seurakuntamestarit siirretään laajentuneen Saarijärven seurakunnan
palvelukseen 1.1.2022 alkaen. Heidän työalueensa ja työpisteensä säilyvät kuitenkin nykyisellään
tulevissa kappeliseurakunnissa.
Saarijärvellä on 1.2.2021 alkaen viisi suntiota. Saarijärvellä työskentelee seurakunnan pääsuntio 100
% virkasuhteessa. Hän sijaistaa tarvittaessa Pylkönmäen suntiota suntion tehtävissä. Pylkönmäellä
työskentelee 58 % suntio-haudankaivaja (100 % kesäaikaan). Kannonkoskella työskentelee yksi 100
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% suntio virkasuhteessa ja lisäksi yksi tarvittaessa työhön kutsuttava tuntipalkkainen suntio 1.3.2021
alkaen. Kivijärvellä työskentelee tarvittaessa työhön kutsuttava tuntipalkkainen suntio.
Saarijärvellä useimmat kiinteistöjen huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät on ulkoistettu.
Seurakunta hankkii ostopalveluna kiinteistöjen huoltoa ja päivystystä Saarijärvellä, Kivijärvellä ja
Kannonkoskella. Lumityöt ja hiekoitus on ulkoistettu kaikilla neljällä paikkakunnalla.
Nurmikonleikkuu ja hautausmaiden hoito on ulkoistettu Kivijärven ja Kannonkosken hautausmailla.
Saarijärven keskustan hautausmailla, kirkon ja seurakuntatalon alueella ja Pylkönmäellä
hautausmaalla, kirkon ja seurakuntatalon alueella nurmikonleikkuu ja hautausmaiden hoito tapahtuu
seurakunnan omien kausityöntekijöiden toimesta. Haudankaivuu on ulkoistettu Pylkönmäkeä lukuun
ottamatta kaikkialla.
Liitoksessa kiinteistötoimen ja suntioiden/seurakuntamestarien määrä ja resurssit pysyvät samoina,
eivät lisäänny eivätkä vähene. Liitoksen myötä seurakunnassa 1.1.2022 alkaen työskentelee kolme
100 % suntiota/seurakuntamestaria, kaksi osa-aikaista suntio-haudankaivajaa/seurakuntamestaria (58
% ja 75 %) ja kaksi tarvittaessa työhön kutsuttavaa tuntipalkkaista suntiota. Koska
lähitulevaisuudessa edessä on eläköitymistä, vuoden 2021 aikana suntioiden määrää ja osaaikaisuuksia tulee tarkastella uudelleen. Kappeliseurakunnissa ei seurakuntaliitoksen jälkeen ole
jumalanpalveluksia eikä toimituksia joka viikonloppu, joten yksi suntio/seurakuntamestari pystyy
huolehtimaan jumalanpalveluksista kahdessa kirkossa samana pyhänä. Siunauksien osalta sama
käytäntö ei ole välttämättä mahdollinen, joten perjantaisin ja lauantaisin tarvitaan useampia
suntioita/seurakuntamestareita.
Saarijärvellä suntioiden työ on painottunut toimitusten, messujen ja jumalanpalvelusten sekä muiden
kirkossa järjestettävien tapahtumien aikana työskentelyyn, hautatoimeen (mm. vainajien vastaanotto,
hautapaikan etsintä, yhteistyö hautaustoimistojen ja haudankaivajan kanssa), siivoamiseen ja
pienimuotoisten tarjoilujen laittamiseen. Karstulassa ja Kyyjärvellä työ on sisältänyt edellisten lisäksi
myös kiinteistötoimen tehtäviä, mitkä taas Saarijärvellä on ulkoistettu. Näiden tehtävien sisältö
voidaan käydä tarkemmin läpi vuonna 2021. Jumalanpalvelusten määrän vähentyminen mahdollistaa
työtehtävien uudelleenjärjestelyn ja tarvittaessa voidaan harkita myös joidenkin tehtävien
ulkoistamista.
Loma-aikoina ja vapaaviikonloppuina suntiot/seurakuntamestarit sijaistavat toisiaan, todennäköisesti
työpariperiaatteella: Kyyjärvi-Karstula, Kannonkoski-Kivijärvi, Saarijärvi-Pylkönmäki, huomioiden
että lisäksi tarvittaessa Kannonkosken ja Karstulan suntiot sijaistavat myös Saarijärvellä, Kyyjärvellä
ja Kivijärvellä.
Saarijärvellä tehtävänimikkeenä on suntio, Karstulassa ja Kyyjärvellä seurakuntamestari. Molemmat
nimikkeet ovat hyviä, mutta seurakuntaliitoksen jälkeen olisi hyvä, jos tehtävänimike olisi kaikilla
sama. Muutoksella ei ole vaikutusta palvelussuhteen ehtoihin tai palkkaukseen.
Emännät
Kyyjärvellä ei työskentele emäntää, Karstulassa työskentelee yksi työsopimussuhteinen 100 %
emäntä. Karstulan emännän tehtäviin liittyy perinteisten emännän tehtävien lisäksi myös
seurakuntatalon ja leirikeskuksen siivousta.
Saarijärvellä työskentelee yksi 100 % emäntä työsopimussuhteessa, Kivijärvellä yksi tarvittaessa
työhön kutsuttava tuntipalkkainen emäntä ja lisäksi yksi lastenohjaaja työskentelee 20 % emäntänä
eli käytännössä yhtenä päivänä viikossa ja lisäksi leiriaikaan Mellikassa. Seurakunta on lisäksi
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palkannut kesäaikaan leireille (seurakunnan omat ja ulkopuoliset leirit) 2-3 apuemäntää 2-3
kuukauden työsuhteisiin. Emäntien tehtäviin ei Kivijärveä lukuun ottamatta kuulu muiden kuin
keittiötilojen siivous.
Karstulan emäntä siirretään laajentuneen Saarijärven seurakunnan palvelukseen 1.1.2022 alkaen.
Hänen työalueensa ja työpisteensä säilyvät kuitenkin ennallaan tulevassa kappeliseurakunnassa.
Seurakuntaliitoksen jälkeen lastenohjaaja-emäntä työskentelee 100 % lastenohjaajana. Koska
seurakuntaliitoksessa tavoitteena on, että emäntien määrä ei vähene ja resurssit pysyvät samana, tämä
noin 25-30 % vuosityöajan vähenemä korvataan määräaikaisilla apuemännillä. 1.1.2022 alkaen
seurakunta palkkaa edelleen kesäaikaan 2-3 apuemäntää, joista vähintään yhden työsuhde on 6 kk
pituinen. Seurakunnan oman leirikauden määrä pitenee kesäkuusta heinäkuun loppupuolelle ja
lomien järjestymisen vuoksi lisäresurssi toukokuu-lokakuu välille on tärkeää. Tarvittaessa
siivoustyötä ostetaan Karstulaan ja Kyyjärvelle ostopalveluna.
Talvikaudella emännät sijaistavat toisiaan kaikissa toimipisteissä. Koska molemmille emännille
kertyy talvikaudella ylityövapaita leireiltä ja viikonlopputöistä, jatkossa valitaan emännille
säännöllinen ylityövapaapäivä, esimerkiksi maanantai. Leirejä järjestettäessä molemmat emännät
työskentelevät leirikeskus Mellikassa.
Yleisesti
Suntioiden/seurakuntamestareiden ja emäntien esimiehenä toimii talousjohtaja. Laajan seurakunnan
alueella jokainen suntio/seurakuntamestari ja emäntä työskentelee tarvittaessa koko seurakunnan
alueella. Tällä hetkellä suntiot ovat kokoontuneet yhteen pappien ja kanttorien kanssa noin neljän
kuukauden välein. Lisäksi Saarijärven pääsuntio on osallistunut taloushallinnon
kuukausipalavereihin kerran kuussa. Henkilöstömäärän lisääntyessä on 1.1.2022 alkaen paikallaan,
että suntiot/seurakuntamestarit ja emännät kokoontuvat säännöllisesti yhteen myös omana
ryhmänään.
Kiinteistötoimi on Saarijärvellä lähes kokonaan ulkoistettu, poikkeuksena haudankaivaja-suntio ja
jonkin verran suntioiden työpanosta Kivijärvellä, Kannonkoskella ja Pylkönmäellä. Karstulassa
kiinteistötoimea on ulkoistettu vähemmän. Saarijärvellä työskentelee ostopalvelusopimuksella myös
kiinteistövastaava n. 8 h viikossa. Suntioiden/seurakuntamestareiden työajan riittävyys ns.
suntiotoimen tehtäviin ja emäntien työajan riittävyys keittiötehtäviin on varmistettava. Tarvittaessa
ostetaan siivous- ja huoltotöitä ostopalveluna.
Liitosseurakunnan kiinteistö- ja keittiötoimi saadaan alkuun näistä lähtökohdista. Sitä voidaan sitten
edelleen kehittää ja hioa yhteisissä palavereissa.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA YHTEISTOIMINTA
Seurakuntaliitos valmisteluissa on tehty lapsivaikutusten arviointia valmistelun yhteydessä
valmistelijoiden toimesta. Seurakuntien lapsiasianhenkilöillä on ollut mahdollisuus osallistua
lapsivaikutusten arviointiin, he ovat lausuneet mielipiteensä ja näkemyksensä valmistelijoille ja se on
huomioitu seurakuntaliitoselvityksen valmistelussa.
Lapsiasian henkilöt on pidetty ajan tasalla valmisteluista ja suunnitelmista toimittamalla heille
ohjausryhmän pöytäkirjat, työntekijöiden kuulemiset ja töiden järjestelyihin liittyvät muistiot sekä
varsinainen aloite seurakuntarakenteen muuttamiseksi.
17

Seurakuntaliitoksen pöytäkirjat ja muistiot toimitettiin myös
työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle tiedoksi ja huomioitavaksi.

yhteistyötoimikuntaan

Seurakuntaliitoksen lapsivaikutuksia voidaan pitää positiivisina, koska seurakuntaliitoksen
tarkoituksena ja tavoitteena on turvata seurakunnan perustehtävä koko liitosseurakunnan alueella
kaikkien ikäryhmien parissa. Kasvatustyön kuulemisessa ja töiden järjestely selvityksessä kävi ilmi,
että seurakuntaliitos ei kokonaisvaikutuksiltaan ainakaan vähennä kasvatustyön resursseja. Uudelleen
järjestely ja organisointi mahdollistaa kasvatustyön entistä tehokkaamman ja paremman toteutuksen.

HENKILÖSTÖN SIIRROT
Karstulan ja Kyyjärven seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät siirretään laajentuvan Saarijärven
seurakunnan palvelukseen kirkkolain 13 luvun 2 §:n perusteella.
Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on
oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle
aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.
Toiseen seurakuntaan liitettävän seurakunnan kirkkoherranvirka lakkaa seurakuntajaon muuttamisen
tullessa voimaan kirkkolain 13 luvun 3 §:n perusteella. Näin ollen Karstulan ja Kyyjärven
seurakunnan kirkkoherran virat lakkaavat.
Karstulan kappeliseurakunnan papin virkaa varten perustetaan seurakuntapastorin virka, johon
siirretään Karstulan nykyinen määräaikainen seurakuntapastori ja johon pyydetään Lapuan
hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräys.
Kyyjärven kappeliseurakunnan papin virkaa varten perustetaan seurakuntapastorin virka, johon
siirretään Kyyjärven nykyinen kirkkoherra, mihin hän on antanut suostumuksensa, ja mikäli Lapuan
hiippakunnan tuomiokapituli sekä kirkkohallitus hyväksyvät järjestelyn.
Kaikki työntekijät ja koko henkilöstö ovat velvollisia työskentelemään koko seurakunnan alueella.
Virkapaikka/työpaikka määräytyy sen alueen mukaisesti, missä työnantaja arvioi tai toteaa olevan
eniten työtehtäviä.
Papit 1.1.2022
Kyyjärven kirkkoherra Tarja Sulkala siirretään Saarijärven seurakunnan ja Kyyjärven
kappeliseurakunnan seurakuntapastorin virkaan, mihin Tarja Sulkala on antanut suostumuksensa.
Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuusto perustaa seurakuntapastorin viran ja kirkkoneuvosto pyytää
virkamääräyksen
Lapuan
hiippakunnan
tuomiokapitulilta.
Virkapaikkana
Kyyjärven
kappeliseurakunta, Kyyjärven pappila.
Karstulan määräaikainen seurakuntapastori Olli-Pekka Kaukometsä siirretään Saarijärven
seurakunnan ja Karstulan kappeliseurakunnan seurakuntapastorin virkaan. Saarijärven seurakunnan
kirkkovaltuusto perustaa seurakuntapastorin viran ja kirkkoneuvosto pyytää virkamääräyksen Lapuan
hiippakunnan tuomiokapitulilta. Virkapaikkana Karstulan kappeliseurakunta, seurakuntatalo.
Saarijärven seurakunnan osa-aikainen (75%) seurakuntapastorin virka täytetään kokoaikaisesti 100%
kirkkoneuvoston päätöksellä ja kirkkoneuvosto pyytää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulia
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antamaan Suvi Löytynojalle kokoaikaisen 100% virkamääräyksen. Virkapaikkana Saarijärven
seurakuntatoimisto.
Kanttorit 1.1.2022
Karstulan kanttori Jouni Mäkinen siirretään Saarijärven seurakunnan ja Karstulan sekä Kyyjärven
kappeliseurakuntien kanttorin virkaan (C virka). Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuusto perustaa
kanttorin viran ja kirkkoneuvosto nimeää virkaan Jouni Mäkisen. Virkapaikkana Karstulan
kappeliseurakunta/Karstulan kirkko.
Saarijärven seurakunnan ja Pylkönmäen kappeliseurakunnan osa-aikainen (80%) kanttorin virka
täytetään kokoaikaisesti 100% kirkkoneuvoston päätöksellä. Viran haltija on Satu Uusisalo.
Virkapaikkana Saarijärven seurakuntatoimisto.
Diakonit 1.1.2022
Karstulan diakoni Marjut Lahti siirretään Saarijärven seurakunnan diakonin virkaan. Saarijärven
seurakunnan kirkkovaltuusto perustaa diakonin viran ja kirkkoneuvosto nimeää virkaan Marjut
Lahden, virkapaikkana Karstulan kappeliseurakunta, Karstulan seurakuntatalo.
Kyyjärven diakonissa Riitta Kytölä siirretään Saarijärven seurakunnan diakonin virkaan. Saarijärven
seurakunnan kirkkovaltuusto perustaa diakonin viran ja kirkkoneuvosto nimeää virkaan Riitta
Kytölän, virkapaikkana Kyyjärven kappeliseurakunta, Kyyjärven pappila.
Lastenohjaajat 1.1.2022
Karstulan osa-aikainen 80% työsopimussuhteinen lastenohjaaja siirretään Saarijärven seurakunnan
kokoaikaiseksi 100% lastenohjaajaksi. Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvosto nimeää
työsuhteeseen Sanna Poikosen, työpaikkana Karstulan kappeliseurakunta, Karstulan seurakuntatalo.
Saarijärven lapsityötä 80% ja emännän työtä 20% tekevä lastenohjaaja työsuhde muutetaan 100%
lapsityöhön ja varhaisnuorisotyöhön. Tehtävää hoitaa Riina Anttila. Työpaikkana Saarijärven
seurakuntatalo.
Toimistotyöntekijät 1.1.2022
Karstulan talouspäällikkö siirretään Saarijärven seurakunnan palvelukseen. Saarijärven seurakunnan
kirkkovaltuusto perustaa talousalan asiantuntijan viran esim. hr-päällikkö ja kirkkoneuvosto nimeää
virkaan Sirkka Piispasen. Virkapaikkana Saarijärven seurakunta-/taloustoimisto.
Karstulan osa-aikainen 60% työsopimussuhteinen toimistosihteeri siirretään Saarijärven seurakunnan
100 % työsopimussuhteiseksi toimistosihteeriksi. Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvosto nimeää
työsuhteeseen Leena Lamminen-Sorsan. Työpaikkana Saarijärven seurakunta-/taloustoimisto.
Suntiot, seurakuntamestarit ja emännät 1.1.2022
Karstulan työsopimussuhteinen seurakuntamestari siirretään Saarijärven seurakunnan
työsopimussuhteiseksi seurakuntamestariksi. Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvosto nimeää
työsuhteeseen Tuula Leppäsen. Työpaikkana Karstulan kappeliseurakunta/Karstulan kirkko.
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Kyyjärven osa-aikainen 75% työsopimussuhteinen seurakuntamestari siirretään Saarijärven
seurakunnan osa-aikaiseksi 75% työsopimussuhteiseksi seurakuntamestariksi. Saarijärven
seurakunnan kirkkoneuvosto nimeää työsuhteeseen Juha Humalajoen. Työpaikkana Kyyjärven
kappeliseurakunta/ Kyyjärven kirkko.
Karstulan työsopimussuhteinen emäntä siirretään Saarijärven seurakunnan työsopimussuhteiseksi
emännäksi. Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvosto nimeää työsuhteeseen Satu Kemppaisen.
Virkapaikkana Karstulan kappeliseurakunta/Karstulan seurakuntatalo.

KAPPELISEURAKUNTIEN PERUSTAMINEN JA OHJESÄÄNTÖJEN
HYVÄKSYMINEN
Seurakunnasta voidaan jokin alue muodostaa kappeliseurakunnaksi tai seurakuntapiiriksi. Niistä
määrätään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. KL 3:4
Kappeliseurakunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä sen ohjesäännöstä
kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. KJ 12:1

päättää

Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet
kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan
jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on kappelineuvoston
jäsen virkansa puolesta. KJ 12:1
Kappeliseurakunnan ohjesääntöön on otettava määräykset kappeliseurakunnan nimestä ja rajoista
sekä kappelineuvoston kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta. KJ 12:2
Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston keskuudestaan valitsemalla
jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei
päätöksen tekoon. KJ 12:2 Päätöksistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle (KL 24:3,1
k.)
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän talousarviossa tulee myöntää kappelineuvoston käytettäväksi
varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa toimintaa varten. KJ 12:4 Saarijärvellä seurakunnassa
työaloilla on yhteiset koko seurakunnan alueen kattavat toimintamäärärahat. Kullekin kiinteistölle
myönnetään sen hoidon ja toiminnan kannalta tarpeellinen määräraha. Siksi kappelineuvostoille
varatut erilliset määrärahat ovat pienehköt.
Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on kappelineuvoston jäsen
virkansa puolesta.
Karstulan ja Kyyjärven seurakunnista muodostetaan Saarijärven seurakuntaan kuuluvia
kappeliseurakuntia. Yhdistyneen seurakunnan kirkkovaltuusto tekee vuoden 2022 ensimmäisessä
kokouksessaan päätöksen kappeliseurakuntien perustamisesta, hyväksyy näille ohjesäännön sekä
valitsee kappelineuvostojen jäsenet.
Kirkkovaltuusto perustaa Saarijärven seurakuntaan ja Karstulan ja Kyyjärven seurakuntiin
seurakuntapastorin virat 1.1.2022 alkaen, kun kirkkohallitus on tehnyt seurakuntaliitospäätöksen.
Seurakuntapastorit toimivat kappeliseurakuntien pappeina. Kyyjärven kappeliseurakunnan papiksi
siirretään Kyyjärven nykyinen kirkkoherra Tarja Sulkala ja Karstulan kappeliseurakunnan papiksi
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siirretään Karstulan nykyinen määräaikainen seurakuntapastori Olli-Pekka Kaukometsä.
Kirkkoneuvosto
pyytää
Lapuan
hiippakunnan
tuomiokapitulilta
seurakuntapastorien
virkamääräykset.

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."
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, 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
väkilukujen suhteessa. Tämän jälkeen kunkin seurakunnan saamat paikat jaetaan ehdokkaiden kesken
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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)
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.

KIRKKONEUVOSTO JA OHJESÄÄNNÖN VALMISTELU LIITOSSEURAKUNTAAN
KL 10 § 1
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia
seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta;
3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut
oikeustoimet.
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita, jotka koskevat
valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen
mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa
vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
tammikuussa. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen
puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään. KL 10 § 2
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Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. KL 10 § 3
Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvoston nykyinen kokoonpano:
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkoneuvostoon on valittu yhteisesti sovituin ”herramies ja nais” periaattein, että kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja on Saarijärveltä. Näin ollen Saarijärveltä on kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
mukaan lukien yhteensä viisi 5 kirkkoneuvoston jäsentä ja kustakin kappeliseurakunnasta
Kannonkoskelta, Kivijärveltä ja Pylkönmäeltä yksi 1 jäsen. Mikään laki tai ohjesääntö ei ohjaa eikä
velvoita kirkkovaltuustoa valitsemaan kirkkoneuvostoa näin. Tämä on seurakunnan kulttuurillinen
toimintatapa, jolla halutaan varmistaa, että kirkkoneuvostossa keskeisessä päätöksenteko elimessä
olisi kustakin kappeliseurakunnasta yksi jäsen. Saarijärven paikkaluku on pienempi kuin
väestömäärän suhteellinen osuus edellyttäisi ja pienimpien kappeliseurakuntien paikkaluku ylittää
jäsenmäärän perusteella määräytyvän osuuden.
Yhdistyneen liitosseurakunnan kirkkoneuvoston muodostaminen
Kirkkoneuvoston tehtävänä on vastata koko seurakunnan alueen työstä ja taloudesta. Liitoksen
peruslähtökohtana on, että Kyyjärvi ja Karstula liitetään Saarijärven seurakuntaan muiden
kappeliseurakuntien Kannonkosken, Kivijärven ja Pylkönmäen tavoin jo olemassa olevaan hyvään
organisaation ja toimintamallin. Tämän periaatteen mukaisesti olisi oikeudenmukaista, että uudet
liittyvät kappeliseurakunnat saavat muiden kappeliseurakuntien mukaisesti yhden 1 paikan
kirkkoneuvostossa. Tällöin kappeliseurakuntien yhteiseksi paikkaluvuksi tulee viisi 5. Kokemus on
osoittanut, että mm. sukupuoli kiintiöiden mahdollistamiseksi ja saavuttamiseksi Saarijärven
paikkalukua tulisi nostaa yhdellä. Yksi Saarijärven edustajista toimii myös varapuheenjohtaja.
Tällöin Saarijärven paikkaluvuksi muodostuisi kuusi 6.
Saarijärvi kantaa liitosseurakunnassa suurimman taloudellisen vastuun ja on jäsenmäärältään
(kirkollisveron maksajien määrä) selkeästi suurin alue. Suhteellisesti suurimman paikkaluvun saavat
pienimmät kappeliseurakunnat jäsenmääräänsä nähden. Olisi kuitenkin oikeudenmukaista, että
jokaisella kappeliseurakunnalla on yksi 1 paikka ja jäsen kirkkoneuvostossa.
Pienten seurakuntien painoarvo päätöksenteossa kasvaa myös seurakuntavaalien kautta, joissa ne
tulevat todennäköisesti korkeampien äänestysprosenttiensa kautta saamaan ylintä valtaa käyttävään
kirkkovaltuustoon jäseniä suhteellisesti enemmän kuin Saarijärvi.
Kokemus on osoittanut, että Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvostossa ei ole alue politikointia,
alueiden välistä vastakkainasettelua tai suosimista. Kirkkoneuvosto on kyennyt toimimaan
tasapuolisesti ja yhtenäisesti huolehtien, turvaten ja vastaten koko seurakunnan työstä ja taloudesta.
Kirkkoneuvosto kokonaisuudessaan kantaa vastuuta koko seurakunnan toimintakyvystä, mikä
edellyttää seurakunnan koko alueen ottamista huomioon. Tämän mallin mukaisesti olisi hyvä jatkaa
siten, että kullakin kappeliseurakunnalla on yksi 1 paikka yhteensä viisi 5 paikkaa ja Saarijärvellä
hienoinen enemmistö kuusi 6 paikkaa kirkkoneuvostossa.
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Näin ollen kirkkoneuvoston koostumukseksi muodostuu kirkkoherra puheenjohtajana virkansa
puolesta sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 10 muuta jäsentä. Valituilla jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston kokoonpano 1.1.2022 alkaen olisi:
Kokoonpano: 11 + puheenjohtaja kirkkoherra
Pylkönmäki
1
Kivijärvi
1
Kannonkoski
1
Karstula
1
Kyyjärvi
1
Saarijärvi
6

= 9,1 %
= 9,1 %
= 9,1 %
= 9,1 %
= 9.1 %
= 54,5 %

Ohjausryhmä esittää kirkkoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa: Kirkkoneuvostossa on kirkkoherran
puheenjohtajan lisäksi 11 valittua jäsentä kuusi Saarijärveltä ja yksi kustakin kappeliseurakunnasta.
Tämä on lähinnä oikeudenmukaisin malli. Se noudattelee jäsenmäärän mukaista taloudellista
vastuunjakoa Saarijärvi suurimpana alueena. Kaikista pienimmät kappeliseurakunnat saavat
enemmän päätösvalta kuin suhteellinen osuus edellyttäisi. Kaikki viisi kappeliseurakuntaa ovat tämän
mukaan painoarvoltaan kuitenkin keskenään samanarvoisia. Tämä vastaa myös liitosneuvottelujen
peruslähtökohtaa, että liittyvät seurakunnat saavat samanarvoisen aseman kuin aikaisemmin liittyneet
seurakunnat kappeliseurakuntina Saarijärven seurakunnassa. Karstulan kappeliseurakunnan
suurempi jäsenmäärä huomioidaan siten, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja olisi Karstulasta ja
hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvostossa.
On huomattava, että mikään lainsäädäntö tai ohjesääntö ei ohjaa, saati velvoita kirkkovaltuustoa
toimimaan edellä mainitulla tavalla. Kysymys on täysin ja vain vapaaehtoisesta ja kulttuurillisesta
seurakunnassa hyväksi havaitusta perinteisestä toiminta ja organisaatiomallista sekä ”herramies- ja
naissopimuksesta”. Kulloinkin valittu kirkkovaltuusto päättää siis täysin itsenäisesti toimiiko tämän
kulttuurillisen mallin mukaisesti sekä miten ja millä perustein kirkkoneuvoston valitsee.
Kirkkoneuvoston valinta kuuluu täysin kirkkovaltuuston toimivaltaan.
Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuusto laatii yhdistyneen seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännön 1.1.2022 alkaen, kun kirkkohallitus on tehnyt seurakuntaliitospäätöksen.

KARSTULAN SEURAKUNNAN LYHYT HISTORIIKKI
Karstula itsenäistyi Saarijärven kappelista omaksi seurakunnakseen vuonna 1858. Väkiluku oli noin
4.500. Tuolloin siihen kuuluivat myös Kyyjärvi ja Pylkönmäki, jotka sittemmin irtautuivat
Karstulasta. Karstulan kappeli perustettiin 1775. Sillä oli pieni ja vaatimaton kirkko, jonka tilalle
valmistui nykyinen Karstulan iso hirsikirkko 1853. Alun perin kirkon paikka ei ollut itsestään selvä,
koska muitakin kyliä oli vaihtoehtoina. Vähitellen kirkon ympärille sitten rakentui kirkonkylä järvien
ja lampien ympäröimälle kannakselle.
”Summassa vaan niin kun karstuset Amerikkaan.” 1800- ja 1900- lukujen vaihteessa Karstulalla taisi
olla Suomen ennätys Amerikkaan muuttaneiden määrässä väkilukuun suhteutettuna. Kaikkiaan
siirtolaisiksi lähti noin 4.000 henkeä. Ruotsiin muuttaneiden määrä 1960- ja 70- oli samoin hyvin
suuri. Maatalousvaltaisesta pitäjästä piti lähteä hakemaan töitä muualta. Muuttovirta kaupunkeihin
on jatkunut. Viimeisen vuosikymmenen aikana se on jopa kiihtynyt. Seurakunnan jäsenmäärä on
vähentynyt vuosittain noin 100 hengellä. Kirkosta eroamiset ovat olleet vähäistä, mutta muuttoliike
ja lasten vähäinen syntyvyys selittävät luvut. Kun 1990-luvulla lapsia syntyi vuosittain noin 70, nyt
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enää alle 20. Vuonna 2020 seurakunnan jäsenmäärä oli 3 286. Vuoden 2020 aikana alkoivat
liitosneuvottelut Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien liittämiseksi Saarijärven kappeleiksi.
Seurakunnan työtekijämäärissä kehitys on näkynyt. 1990-luvulla oli vielä neljä lastenohjaajaa ja
kaksi nuorisotyönohjaaja. Nyt on molempia vain yksi. Muilta osin työntekijärakenne on ilmeisen
tyypillinen. Kirkon ja seurakuntatalon lisäksi seurakunnalla on oma vaatimaton leirikeskus,
virastorakennus ja hautausmaan huoltorakennus sekä muutamia asunto-osakkeita.
Lähes kaikki herätysliikkeemme ovat vaikuttaneet Karstulassa, mutta evankelisuuden vaikutus on
ollut erityisen suurta. Karstulassa on Evankelinen Kansanopisto, ja SLEY:n paikallisosastoja on ollut
kaikilla kyläkunnilla.
Toiminnassa ja erilaisissa tilaisuuksissa on nähtävissä tyypillinen kehitys. Jumalanpalveluksissa
kävijöiden määrät ovat hiljalleen laskeneet. Tämä koskee varsinkin niitä ”arkisia”
jumalanpalveluksia, joissa ei ole mitään erityistä. Samoin kyläkunnilla ja kodeissa pidettyjen
tilaisuuksien ja niihin osallistuvien määrät ovat huomattavasti pienentyneet. Toisaalta huomattavan
suuri osa karstusista – ainakin aikuisista – kokee yhä edelleen seurakunnan tärkeällä tavalla
omakseen.

KYYJÄRVEN SEURAKUNNAN LYHYT HISTORIIKKI
Kyyjärven erämaa-alueet kuuluivat keskiajalla Sysmän seurakuntaan, josta ne asutuskaudella
siirtyivät v. 1561 itsenäistyneeseen Rautalammin seurakuntaan. Sitten vuonna 1639 kun Saarijärven
seurakunta erosi Rautalammin seurakunnasta, siirtyi myös Kyyjärvi osaksi Saarijärven seurakuntaa.
Karstula sai ensimmäisen kirkkonsa ja pappinsa vuonna 1779 ollen silloin Saarijärven
kappeliseurakunta, kunnes itsenäistyi vuonna 1858 omaksi seurakunnakseen, jolloin Kyyjärven alue
siirtyi osaksi Karstulan seurakuntaa. Kyyjärvi kuului Tampereen hiippakuntaan seurakunnan
itsenäistyessä 1923–1939 ja Kuopion hiippakuntaan 1939–1956 ja lopulta 1956 Lapuan
hiippakuntaan.
Kyyjärvellä koettiin vaikeaksi hoitaa niin kunnan kuin seurakunnankin asioita pitkän matkan päässä
olevassa Karstulassa. Ensimmäinen yritys saada aikaan oma seurakunta tapahtui Kyyjärven
koulupiiriin aloitteesta marraskuussa 1905. Asiasta äänestettiin ja itsenäisen seurakunnan kannalla
oli 79 ja 34 vastusti asiaa, koska heidän mielestään seurakunnan ylläpito olisi liian kallista, kun väkeä
on alueella liian vähän. Lopulta hanke kaatui Suomen senaatissa juuri tästä syystä.
Lopulta 17.4.1913 senaatti hyväksyi Kyyjärven omaksi seurakunnakseen. Senaatin päätöksessä oli
maininta siitä, että jaon tuli tapahtua mahdollisimman pian, mutta ennen kirkkoherran valintaa
seurakunnassa tulisi olla oma kirkko, kirkkoherran asunto, metsäpalsta mm. polttopuita varten,
viljelysmaata neljän lehmän ja yhden hevosen elättämistä varten. Karstulasta eroaminen kesti vielä
kolme vuosikymmentä, sillä seurakuntaa ei silloisen tavan mukaan voitu erottaa omakseen virassa
olevan kirkkoherran eläessä.
Kyyjärven seurakunta itsenäistyi, kirkon puuttumisesta huolimatta, virallisesti vuoden 1945 alussa.
Ensimmäinen oma pappi oli Unto Halme. Jumalanpalvelukset toimitettiin Evankeliumiyhdistyksen
rukoushuoneella kirkon valmistumiseen asti.
Hautausmaa otettiin käyttöön elokuussa 1931. Kirkko valmistui vuonna 1953. Kirkkoherra Martti
Martikainen teki suuren työn hankkeen onnistumiseksi. Kirkkoa on kutsuttu kerjuukirkoksi, sillä
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kirkkoherra teki pitkiä matkoja saadakseen rahoitusta kirkon rakentamiseksi. Myös seurakuntalaiset
osallistuivat suurella joukolla hankkeeseen lahjoitusten ja talkootyön kautta.
Seurakunnan väkiluku oli vuonna 1913 seurakunnan itsenäistymisen aikaan vuonna 1913 1835
henkeä. Suurimmillaan jäsenmäärä on ollut vuonna 1958–1959 jolloin jäsenmäärä oli 2974 henkeä
ja kun poissaoleva väestö lisätään, tulee kirkon jäsenmääräksi tuolloin 3455 henkeä. Vuoden 2020
alussa seurakunnan jäsenmäärä on ollut 1138.
Jumalanpalvelukset, pyhäkoulut, rippikoulut ja kinkerit ovat olleet näihin päiviin astin seurakunnan
perustoimintaa. Kinkeripiirejä on 12, ja normaalitilanteessa (korona) Kinkereitä pidetään eri kylillä
alkutalvesta. Kinkeripiirit pitävät oman kirkkopyhänsä kerran vuodessa. Kylillä pidetään erilaisia
seurakunnan tilaisuuksia kinkeripiirien/ kylätoimikuntien puitteissa, kuten yhteisvastuujuhlia,
joulujuhlia, luontokirkkoja jne. Kylät vierailevat vuorollaan, kerran vuodessa, vanhainkodilla.
Seurakunnan pyhäkoulu on tällä hetkellä Kyyjärven rauhanyhdistyksen järjestämää. Aiemmin
pyhäkouluja pidettiin maallikkovoimin kaikilla kylillä. Diakoniatyö ja lähetystyö on alusta alkaen
ollut vahvassa asemassa seurakunnassa.

SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN LYHYT HISTORIIKKI
Saarijärven seurakunta perustettiin vuonna 1628, kun se Palavasalmi -nimisenä kappeliseurakuntana
erotettiin Rautalammin emäseurakunnasta. Seurakunta itsenäistyi vuonna 1639 ja sai myöhemmin
nimen Saarijärvi. Saarijärvestä ovat myöhemmin eronneet Karstulan ja Pylkönmäen seurakunnat.
Myös osia Äänekosken, Konginkankaan ja Uuraisten seurakunnista kuului Saarijärveen. Vuonna
2007 Saarijärveen liitettiin vapaaehtoisella seurakuntaliitoksella Kannonkosken, Kivijärven ja
Pylkönmäen seurakunnat. Niistä muodostettiin Saarijärven seurakuntaan kuuluvia
kappeliseurakuntia vuonna 2007. Kannonkosken seurakunta muodostettiin Kivijärveen ja Viitasaaren
kuuluneista kylistä ja itsenäistyi vasta vuonna 1931. Kivijärven seurakunta perustettiin Viitasaaren
seurakunnan kappelina vuonna 1750 ja itsenäistyi vuonna 1858.
Kolmella kirkon piirissä toimivalla herätysliikkeellä on säännöllistä toimintaa Saarijärven
seurakunnassa. Herännäisyys, evankelisuus ja vanhoillislestadiolaisuus ovat osa seurakuntaelämää.
Saarijärven kirkko on seurakunnan pääkirkko. Nykyinen kirkko on Saarijärven kolmas kirkko.
Vuosina 1628 ja 1694 rakennetut kirkot ovat sijainneet samalla kannaksella kuin nykyinen kirkko.
Nykyisen kirkon rakentamista vuosina 1846-49 johti kirkonrakentaja Jaakko Kuorikoski. Kirkko
edustaa ns. Engelin kirkkoja. Sen piirsi A. F. Granstedt. Kirkko on aikansa suunnittelijoiden ja
rakentajien mestarinäyte. Kirkkosalia hallitsee halkaisijaltaan 18-metrinen kupoli.
Kannonkosken kirkko valmistui vuonna 1938. Kirkon on suunnitellut arkkitehti Pauli Blomstedt. Hän
oli Suomen nykyaikaisen arkkitehtuurin johtohahmoja. Hän vaikutti kirjoituksillaan ja
suunnittelemillaan rakennuksilla funktionalismin leviämiseen Suomessa 1930-luvulla.
Kannonkosken
kirkko
on
yksi
harvoista
1930-luvulla
Suomessa
rakennetuista
funktionalistisista kirkoista.
Kivijärven kirkko kohoaa keskellä kylää. Kivijärven nykyinen, kolmas kirkko valmistui 1874 ja
vihittiin käyttöönsä 1875. Sen suunnitteli arkkitehti Theodor Decker. Kirkko edustaa tuon ajan
uusgoottilaista tyyliä. Erikoista siinä on, että se on seurakuntalaisten vaatimuksesta tasavartinen
ristikirkko, mitä uusgoottilaiset kirkot eivät yleensä ole. Kirkon rakentamista johti Jaakko
Kuorikoski, tuolloin jo lähes 70 vuoden ikäinen. Hän oli ollut 50 vuotta aikaisemmin, 1824,
rakentamassa Kivijärvelle kellotapulia, joka on vieläkin käytössä.
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Pylkönmäen erämaiden asuttaminen alkoi 1560-luvulla. 1800-luvulla väestön kasvu nopeutui ja
seudulle alettiin toivoa omaa kirkkoa. Kirkkomatka Saarijärvelle ja Karstulaan oli ajan
kulkuyhteyksillä pitkä. Seurakunta toimi 1860 luvulta Karstulan ja Saarijärven alueista
muodostettuna rukoushuonekuntana ja itsenäistyi 1890. Lupa heltisi oman rukoushuoneen eli kirkon
rakentamiseksi. Jaakko Kuorikosken suunnittelema kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1864. Kirkosta
haluttiin säästäväisyyssyistä äärimmäisen yksinkertainen ja seurakunnan tarpeisiin riittävä Herran
huone. Kirkko rakennettiin pitkälti talkoovoimin ja lahjoituksin. Vuonna 1926 kirkon
korjauspiirustukset tilattiin nuorelta, vasta 28-vuotiaalta arkkitehti Alvar Aallolta. Aallon
suunnitelman mukaan seiniin luotiin puinen pystyvuoraus ja kirkon tornin huippu madallettiin.
Kirkon torniin laitettiin ristin sijaan kukko. Aallon luomuksia ensin hieman hämmästeltiin.
Sisätiloiltaan kirkosta tuli kuitenkin "ihmeen ihana" ja ulkoasuunkin totuttiin.
Kirkot pappiloineen olivat pitkään seurakuntaelämän keskuksia. 1970 luvulta alkaen seurakuntiin
alettiin rakentamaan seurakuntakeskuksia ja muita rakennuksia. Myös työntekijämäärä nousi aina
1990 luvulle asti. Maaseudun rakennemuutos on vaikuttanut seurakuntaan kovasti viimeisten
kymmenien vuosien aikana. Jäsenmäärä, henkilöstö ja seurakunnan omistama kiinteistömassakin on
vähentynyt mm. pappiloita on myyty. Seurakunnalla on merkittävä vuosisatojen aikana muodostunut
metsävaranto. Seurakunta on näkynyt ja vaikuttanut monella tapaa Saarijärvellä, Kannonkoskella,
Kivijärvellä ja Pylkönmäellä. Näin on yhä edelleen. Seurakunta on keskeinen osa ihmisten elämää.
arkea ja juhlaa.

KARSTULAN, KYYJÄRVEN JA SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖT
Kaikilla kolmella seurakunnilla on lukuisia kiinteistöjä jäsenmäärään nähden. Seurakuntaliitoksen
jälkeen seurakunnalla olisi yhteensä yli 11.500 m2 rakennuksia, mikä on liikaa seurakunnan
väestöpohjaan ja resursseihin nähden.
Saarijärven seurakunta on jo noin 20 vuoden ajan tasaisesti luopunut seurakunnan toiminnan kannalta
tarpeettomista rakennuksista. Vuonna 2020 Saarijärvi myi noin 700 neliötä rakennuksia: Tarvaalan
väentupa varastorakennuksineen (n. 650 m2) ja Kivijärven pappilan rantasaunan. Vuonna 2021
seurakunta myy purettavaksi leirikeskuksessa sijaitsevat rinnemökit (n. 24 m2) ja toteuttaa
käyttötarkoituksen muutoksen yhteensä n. 150 neliölle Kivijärven ja Pylkönmäen seurakuntataloissa.
Saarijärven seurakunnan kiinteistöstrategiaan on kirjattu:
Seurakunta pitää yllä riittäviä toimitiloja pystyäkseen toteuttamaan perustehtäväänsä.
Kirkoista pidetään kiinni, kaikista muista kiinteistöistä voidaan tarvittaessa luopua.
Seurakunnan omistuksessa pidetään kiinteistöjä, jotka palvelevat seurakunnan perustehtävää
tai joista seurakunta saa nettotuottoja toimintansa rahoittamiseen. Seurakunta luopuu
toiminnalle tarpeettomista tai taloudellisesti tuottamattomista kiinteistöistä. Seurakunta pyrkii
energiaratkaisuissaan hiilineutraaleihin ja kestäviin ratkaisuihin.
Karstulan ja Kyyjärven seurakunnissa investointina käsiteltävien korjausten raja (joitain tuhansia
euroja) on suhteellisen pieni verrattuna Saarijärven seurakuntaan (noin 20.000 euroa).
Vuokratulot ja puun myyntitulot
Saarijärven vuokratuotot asuinnoista ovat noin 95.000 euroa vuodessa, Karstulan 42.000 euroa ja
Kyyjärven 20.000 euroa.

27

Karstulalla on yhteensä noin 355 hehtaaria metsätalousmaata (kokonaispinta-ala noin 450 ha).
Kyyjärvellä on yhteensä noin 143 hehtaaria metsätalousmaata (kokonaispinta-ala noin 150 ha).
Karstulassa ja Kyyjärvellä on varattu metsänhoitomenoihin yhteensä 5.000 – 10.000 euroa. Vuoden
2022 arvioidut puunmyyntitulot Karstulassa ja Kyyjärvellä käsitellään talousarvion laatimisen
yhteydessä.
Saarijärven seurakunnalla on metsätalousmaata yhteensä n. 2.400 hehtaaria (kokonaispinta-ala noin
2.900 hehtaaria) ja metsänhoitotöihin varataan noin 55.000 euroa vuosittain. Vuoden 2022 arvioidut
puunmyyntitulot ovat yhteensä noin 344.000 euroa. Lisäksi seurakunta saa Länttä-Tenholan
yhteismetsältä noin 10.000 euroa ja soranmyyntikorvauksia noin 10.000 euroa vuodessa.

Karstulan seurakunnan rakennukset ja hautausmaat
Karstulan kirkko, 1324 m2, saneerattu 2003
 korjaustarpeet:
o puiden kaato
o äänentoistojärjestelmän uusiminen
o huoltomaalaus
o rännien puhdistus/huolto
o paloilmoitinlaitteiden vuosihuoltosopimus
Karstulan kirkon tapuli, 90 m2, rakennettu 1861
 korjaustarpeet:
o pesu ja huoltomaalaus
Karstulan seurakuntatalo, 550 m2, saneerattu 2009, rakennettu 1973
 korjaustarpeet:
o valesokkeli
o vanhan huopakaton poisto ja yläpohjan eristys
o kerhotilan kaapit
o keittiön lattia (halkeamia)
o paloilmaisinlaitteiden täydennys
o salaojitus
Karstulan seurakuntavirasto, 160 m2, rakennettu 1986
 korjaustarpeet:
o valesokkeli
o työsuojelun mukaiset poistumistiet puuttuvat
o salaojitus
Hinkalon leirikeskus
päärakennus, 110 m2, rakennettu 1979
Hinkalopirtti, 120 m2, rakennettu 1988
Puuvaja ja ulko-wc, yht. 20 m2, rakennettu 1979
Kellari, 5 m2, rakennettu 1979
rantasauna, 15 m2, rakennettu 1979
 kaikkien rakennusten korjaustarpeet:
o täydellinen peruskorjaus (ei koske Hinkalopirttiä)
Mattilan pappila/paritalo, 159 m2, peruskorjaus 1987, rakennettu 1965
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korjaustarpeet:
o lämmitysjärjestelmän uusiminen (öljy)
o mahdollisesti putkiston uusiminen (jos vuodelta 1965)

Punainen tupa, 54 m2, peruskorjattu 1982, rakennettu 1890
 korjaustarpeet:
o rännien uusiminen
Hautausmaarakennus, 120 m2, rakennettu 1983
 korjaustarpeet:
o katon puhdistus (tai uusiminen)
Karstulan hautausmaa
 korjaustarpeet:
o puiden kaato
o hautausmaan laajennus
6 erillistä vuokrahuoneistoa (As Oy)
näistä 5 ei tuota vuokratuloja

Kyyjärven seurakunnan rakennukset ja hautausmaat
Kyyjärven kirkko/seurakuntatalo, 618 m2, rakennettu 1953, seurakuntasalin laajennus 1993,
peruskorjaus 2003
 korjaustarpeet:
o ulko-ovien maalaus
o induktiosilmukan korjaus
o käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmäsaneeraus
o rakennuksen huoltomaalaus
o kellarin yhdessä seinässä mahdollisesti kosteusvahinko,
salaojitus?
o urkujen täyspuhdistus
o kameravalvonta
Kyyjärven kellotapuli, rakennettu 1954
Kyyjärven pappila, 262 m2, toisessa päässä vuokrahuoneisto, rakennettu 1945, peruskorjaus 1985 ja
virastosiiven saneeraus 2018
 korjaustarpeet:
o työsuojelun mukaiset poistumistiet puuttuvat
o vuokrahuoneiston pintaremontti ja kalusteiden uusinta
o ulkomaalaus (sis. maalin poisto)
Aitta
Navetta
Pihasauna
Kyyjärven hautausmaan kappeli, rakennettu 1966
 korjaustarpeet:
o salaojitus
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o vainajakylmiön pintatasoite ja maalaus
Hautausmaan varastorakennus, rakennettu 2001
 korjaustarpeet:
o mahdollisesti salaojitus
Kyyjärven hautausmaa
 korjaustarpeet:
o puiden kaato
Omakotitalo, tasearvoa jäljellä yli 110.000 euroa, rakennettu 1971, peruskorjaus 1989

Saarijärven seurakunnan rakennukset ja hautausmaat
Listattu investointisuunnitelman mukaiset korjaukset vuosina 2021-2023. Vuonna 2021 seurakunnan
kiinteistöissä toteutetaan energiainvestointiselvitys, jonka perusteella tulevina vuosina toteutetaan
kiinteistöjen energiainvestointeja.
Saarijärvi

Saarijärven kirkko, 1400 m2, rakennettu 1848, peruskorjattu 1998




äänentoistojärjestelmä
urkujen sähköistyksen peruskorjaus
ulkoseinien huoltomaalaus osa 2 ja ikkunapuitteiden maalaus

Saarijärven kirkon tapuli, 105 m2, rakennettu 1865
Saarijärven kirkon huoltorakennus/vainajakylmiö, rakennettu 1984
 salaojitus
Saarijärven keskustan hautausmaan soravarasto (rakennetaan 2021) 25.000 e
Saarijärven seurakuntatalo, 5 vuokra-asuntoa, 771+870 m2, rakennettu 1966 ja 1989
 sosiaalitilojen kunnostus 2/2
 tarjoilulinjasto
 kellariosan katon uusiminen
Saarijärven seurakuntatalon rantasauna (asukkaiden käytössä)
Mansikkaniemen pappila
 ulkoverhouksen uusiminen
Mansikkaniemen pappilan rantasauna
 ulkomaalaus (sis. pappilan ulkoverhoukseen)
Läntisen hautausmaan huoltorakennus, 36 m2, rakennettu 2004
Kolkanlahden kappeli, 176 m2, rakennettu 1957
 urkujen täyspuhdistus ja viritys
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Kolkanlahden kappelin kellotapuli, 116 m2, rakennettu 1958
Kolkanlahden huoltorakennus, 41 m2, rakennettu 1988
Kolkanlahden lautavarasto, 220 m2, rakennettu 1988
Mellikan leirikeskus
Päärakennus, 685 m2, rakennettu 1977
 uusi lattia, päärakennus ja majoitusrakennukset
 lämmitysautomatiikan uusiminen
 öljysäiliön tarkistus ja pinnoitus
majoitusrakennusta, yht. 200 m2, rakennettu 1978
 wc-istuinten uusiminen
 patterien vaihto??
Talonmiehen asunto (vuokrattuna), 87 m2, rakennettu 1979
2 rantasaunaa
puuvaja
rinnemökit, poistetaan/puretaan 2021, 24 m2, rakennettu 2007
leirikappeli, 99 m2, rakennettu 2003
 ikkunaseinän huoltomaalaus
Saarijärven kirkon hautausmaa
Läntinen hautausmaa
Kolkanlahden hautausmaa
 teiden parannukset, kompostointialue ja 8-lohkon maansiirtotyöt
Pylkönmäki

Pylkönmäen kirkko, 578 m2, rakennettu 1860



urkujen täyspuhdistus ja viritys
uusi matto etuosaan

Pylkönmäen seurakuntatalo, 1 vuokrahuoneisto, 504 m2, rakennettu 1972
 rakennetaan toinen vuokrahuoneisto
 kylmiön poistaminen ja kaappi tilalle
Pylkönmäen seurakuntatalon varasto/autotalli, 51 m2, rakennettu 1985
Pylkönmäen hautausmaan huoltorakennus, 70 m2, rakennettu 1967
Pylkönmäen hautausmaa
Kannonkoski

Kannonkosken kirkko, 491 m2, rakennettu 1938
 katon lämpöeristäminen
 penkkien kunnostaminen
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Kannonkosken seurakuntatalo, 2 vuokra-asuntoa, 538 m2, rakennettu 1972, peruskorjattu 2018
 kylmiön poistaminen ja kylmiön ostaminen
 huippuimurin uusiminen
Kannonkosken vainajakylmiö, 67 m2, rakennettu 1997
Kannonkosken hautausmaan varastorakennus, rakennettu 1979
Ulko-wc
Kannonkosken hautausmaa
 led-valaistus, leasing
Kivijärvi
Kivijärven kirkko, 900 m2, rakennettu 1875
Kivijärven kirkon tapuli, 81 m2, rakennettu 1824
Kivijärven seurakuntatalo, 756 m2, rakennettu 1987
 alakertaan rakennetaan kesällä 2021 vainajakylmiö
 uusi katto
Juurikkaharjun kappeli,109 m2, rakennettu 1963,
Juurikkaharjun varastokontti (siirrettävä kontti)
Ulko-wc
Kivijärven kirkkomaa
 muistokivi
Juurikkaharjun hautausmaa

TALOUSARVIO JA YHTEINEN TALOUS
Karstulan, Kyyjärven ja Saarijärven seurakuntien taseiden raha- ja sijoitusvarallisuus, velka ja
ylijäämä/alijäämä 31.12.2020 on lueteltu alla olevassa taulukossa:

Saarijärvi
Karstula
Karstula HHR
Kyyjärvi
Yhteensä
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Talletukset ja sijoitukset
Ylijäämä/alijäämä
Velka
2 500 000
ylijäämä 682 000
160 000
alijäämä 53 000
85 000
alijäämä 13 600
173 000
alijäämä 30 000
2 918 000

601 400

0
327 355
0
0
327 355

Karstulan, Kyyjärven ja Saarijärven seurakuntien vuoden 2022 suunnitelmavuosien mukaan on
laadittu alustava yhteinen talousarvio vuodelle 2022. Kyseessä on alustava talousarvio, joka on
laadittu tiliryhmätasolla eikä talousarvio ole sitova.
Talousarvion laadinnassa on huomioitu Saarijärven seurakunnan edellisessä seurakuntaliitoksessa
opitut asiat, liitossuunnitelmassa ehdotetut henkilöstömuutokset ja toimintamuutokset. Saarijärven
seurakunnan talousarvion suunnitelmavuosi 2022 sisältää jo kiinteistöihin kohdistuvat remontit ja
investoinnit, jotka on lueteltu kohdassa Saarijärven seurakunnan rakennukset ja hautausmaat. Nämä
luvut sisältyvät myös yhteiseen talousarvioon vuodelle 2022 ja lisäksi talousarvioon on varattu
ylimääräistä Karstulan ja Kyyjärven kiinteistömenoihin.
Oikea talousarvio laaditaan syksyllä 2021 ja hyväksytään kirkkovaltuustossa. On enemmän kuin
todennäköistä, että tämä talousarvio ja syksyllä 2022 käsiteltävä talousarvio eroavat toisistaan, koska
oikean talousarvion valmisteluun voidaan varata enemmän aikaa ja resursseja. Myös tieto sekä
menoista että tuloista tarkentuu.
Yhteisessä talousarviossa toimintatuotot vähenevät ilman kiinteistöjen tai asunto-osakkeiden myyntiä
noin 60.000 eurolla, mutta tämä johtuu enimmäkseen leirikeskus Mellikan vuokraustoiminnan
vähenemisestä ja Karstulan ja Kyyjärven keskinäisten korvausten poistumisesta. Henkilöstökulut
vähenevät lähes 90.000 eurolla, vaikka liitoksen jälkeen seurakunnalla on vähemmän osa-aikaisia
työntekijöitä kuin aikaisemmin. Palvelujen ostot, vuokrakulut, aineet ja tarvikkeet sekä annetut
avustukset pysyvät ennallaan. Kirkollisverotulot vähenevät, jos veroprosenttina pysyy Saarijärven
seurakunnan nykyinen veroprosentti. Vuosikate on silti plussalla, vaikka ei poistoihin riitäkään.
Karstulan velka maksetaan suunnitelman mukaisesti pois ja luottolimiitillisestä tilistä luovutaan.
Seurakunnan sijoituksia käsitellään yhtenä kokonaisuutena.
Kirkollisverotulot vähenevät, kun yhteisen seurakunnan veroprosenttina säilyy 1,75 eli Saarijärven
seurakunnan nykyinen veroprosentti. Karstulan veroprosentti on 1,85 ja Kyyjärven 2,00. Talousarvio
on tehty 1,75 veroprosentin mukaan.
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Investointi
Vuokrakulut

23 800

2 540
130

460000

Kalusteet

3 700

461000

ICT-laitteet ja tarvikkeet

1 000

462000

M uut koneet ja laitteet

9 000

464000

Toimistotarvikkeet ja -materiaalit

466500

Työvälineet ja työkalut

467000

Elintarvikkeet

467600

Keittiövälineet ja astiastot

2 900

468000

Puhdistusaineet ja -tarvikkeet

7 450

469000

Poltto- ja voiteluaineet

2 050

470000

Lämmitys

471000

Sähkö

471300

19 020

0

0

0,00 %

45 360

45 360

100,00 %

3 530

7 360

7 360

100,00 %

1 650

2 650

6 000

226,42 % Karstulan koneet menevät uusintaan 2022

40

600

9 640

9 640

100,00 %

5 200

530

2 380

8 110

8 110

100,00 %

7 850

50

170

8 070

8 070

100,00 %

43 950

1 530

18 880

64 360

58 360

750

3 650

3 650

100,00 %

220

2 270

9 940

9 940

100,00 %

50

60

2 160

2 160

100,00 %

115 000

16 500

37 200

168 700

168 700

100,00 %

87 950

5 500

31 950

125 400

125 400

100,00 %

Vesi

8 060

2 250

5 180

15 490

15 490

100,00 %

472000

Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet

4 400

280

450

5 130

10 000

194,93 % laskettu varaa Karstulan ja Kyyjärven korjauksiin

472500

Puutarhatarvikkeet ja -aineet

20 680

100

100

20 880

20 880

100,00 %

472600

Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet

9 350

1 140

3 460

16 250

16 250

100,00 %

472900

Suojavaatteet

1 300

450

1 750

1 750

100,00 %

473050

Sakraaliesineet ja -vaatteisto

1 500

150

1 650

1 650

100,00 %

473100

Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet

5 000

230

830

6 060

6 060

100,00 %

473200

Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit

10 280

950

3 560

14 790

14 790

100,00 %

473800

Lahjaesineet ja huomionosoitukset

11 650

970

3 020

15 640

15 640

100,00 %

474000

M uut aineet, tarvikkeet ja tavarat

14 180

240

730

15 150

15 150

100,00 %

372 450

30 710

117 370

522 830

525 050

99,58 %

Aineet ja tarvikkeet

376 705

30 710

117 370

524 785

525 050

100,05 %

Annetut avustukset

62 700

6 980

24 650

94 330

94 330

100,00 %

2 800

2 800

100,00 %

Ostot tilikauden aikana

2 300

2 300

491000

M aksettavat verot

491200

Kiinteistövero

55 640

7 890

15 160

78 690

78 690

100,00 %

491300

Pääomatulosta maksettava tulovero

12 000

900

2 000

14 900

14 900

100,00 %

493000

Jäsenmaksut

1 340

405

1 140

2 885

2 885

100,00 %

71 780

9 195

18 300

99 275

99 275

100,00 %

2 742 401

294 404

778 620

26 670

3 842 095

3 753 115

97,68 %

2 035 431

249 844

644 020

2 000

2 931 295

2 798 875

95,48 %

-1 860 000

-253 000

-695 000

-2 808 000

-2 735 300

-220 000

-25 400

-75 500

-320 900

-320 900

100,00 %

M uut toimintakulut
Toimintakulut
TOIM INTAKATE
Kirkollisverotulot
Valtionrahoitus
Verotuskulut

2 800

90,68 % Ulkopuolisten rippileirin elintarvikekulut poistuvat

97,41 % laskettu veroprosentin muutoksen vaikutus Karstulan ja Kyyjärven verotuloihin

33 000

3 980

11 500

48 480

48 480

100,00 %

Kirkon rahastomaksut

166 000

20 940

59 500

246 440

246 440

100,00 %

Toiminta-avustukset

-10 500

-10 000

-15 000

-35 500

-35 500

100,00 %

Rahoitustuotot ja -kulut

-22 580

-1 300

550

-2 000

-25 330

-25 330

100,00 %

VUOSIKATE

121 351

-14 936

-69 930

0

36 485

-23 235

-63,68 %

Poistot ja arvonalentumiset

131 605

21 083

59 346

212 034

212 034

100,00 %

TILIKAUDEN TULOS
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)
TILIKAUDEN YLIJÄÄM Ä (ALIJÄÄM Ä)
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252 956

6 147

-10 584

248 519

188 799

75,97 %

-4 375

-6 477

-24 106

-34 958

-34 958

100,00 %

248 581

-330

-34 690

213 561

153 841

72,04 %

0

SEURAKUNNAN ORGANISAATIO
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ALOITE SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISEKSI
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 se tekee seuraavat päätökset:
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 seurakunnan ja Kyyjärven kappeliseurakunnan seurakuntapastorin virkaa.
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.
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