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Kirkkovaltuusto

15.12.2020

Kokouksen aluksi kirkkoherra Jarmo Autonen piti alkuhartauden ja laulettiin yhdessä joululauluja.

28 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti kokouksen ajankohta on
ilmoitettu seurakunnallisissa ilmoituksissa 3 viikkoa aiemmin Sampolehdessä ja Viispiikkisessä. Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu
valtuutetuille 8.12.2020.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti kokouksen
kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta ja pidetty seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

29 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
Päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.
Kirkkovaltuuston päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina, Vesa-Matti Laaksonen ja Inkeri Puhakka.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto

15.12.2020

30 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. Päätettiin, että kokouksen
sihteerinä toimii kirkkoherra Jarmo Autonen.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

15.12.2020
3.12.2020

31 §
VUODEN 2020 TALOUSARVION MUUTTAMINEN
Kn 3.12.2021 § 121

Lisätalousarvio II 2020 sisältää menon lisäyksiä 51.700 euroa euroa ja
menojen vähennyksiä -40.500 euroa. Tulon lisäyksiä on 51.800 euroa ja
tulon vähennyksiä -90.750 euroa. Lisätalousarvion kokonaisvaikutus
budjettiin: menojen lisäystä -50.150 euroa.
LIITTEENÄ 5 on lisätalousarvio II vuodelle 2020
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy vuoden 2020 talousarvion muuttamisen liitteen mukaan;
2. esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi vuoden 2020 talousarvion
muuttamisen liitteen mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
-----

Kv 15.12.2021 § 31

LIITE 1 lisätalousarvio II vuodelle 2020
Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi vuoden
2020 talousarvion muuttamisen liitteen mukaan.
Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Muutoksenhaku:

Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Vaasan hallintooikeuteen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

15.12.2020
3.12.2020
12.11.2020

32 §
TALOUSARVIOEHDOTUS 2021 SEKÄ TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023
Kn 3.12.2020 § 100

Talousarvion valmistelua varten työaloilta pyydettiin
talousarvioehdotukset. Samalla pyydettiin ehdotukset työalan tavoitteiksi
ja painopistealueiksi vuodelle 2021. Kirkkoneuvosto päätti 20.8.2020
budjettikehyksistä 59 § talousarviovuodelle 2021 ja määräsi työaloille
samat raamit kuin vuodelle 2020. Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa
noudatettiin 5 säästötavoitetta verrattuna vuoden 2019 talousarvioon.
Uusia säästövaatimuksia ei määritetty, mutta toimintakulut eivät saa
kasvaa. Kappeliseurakuntia koskevat ehdotukset on pyydetty
kappeliseurakuntien papeilta, jotka myös vastaavat budjetistaan.
Talousarviossa 2021 toimintatuotot ilman sisäisiä eriä ovat 901 490
euroa (ed. vuoden 2020 talousarviossa 755 300 euroa, jatkossa suluissa
edellisvuoden lukema). Toimintakulut ovat 2 872 188 euroa (2 829 612
euroa).
Toimintatuotot ovat nyt 146 190 euroa suuremmat kuin vuoden 2020
talousarviossa. Tämä johtuu ennen kaikkea vuonna 2020 tehdyistä
kiinteistökaupoista ja niiden kauppasummien maksamisesta vuonna
2021. Toimintakulut kasvavat edellisvuodesta 42 576 eurolla, mutta
korotus johtuu henkilöstökulujen noususta.
Vuosikate on 16 348 euroa miinuksella (129 042 euroa).
Suunnitelmavuoden 2022 vuosikate on miinuksella 124.381 euroa ja
vuoden 2023 vuosikate 120 126 euroa. Talousarviovuoden 2021 poistot
ovat 130 235 euroa. Tilikauden tulos vuonna 2021 jää miinukselle 146
583 euroa (261 177 euroa). Kun poistoeron vähennystä kirjataan -4.375
euroa, tilikauden alijäämäksi jää vuoden 2021 talousarviossa 142 208
euroa (256 802 euroa).
Vuodelle 2020 Kirkkohallitus myönsi Saarijärven seurakunnalle
verotulojen tasausavustusta asukastiheyden perusteella. On oletettavaa,
että avustuksen myöntöperusteet täyttyvät myös tulevina vuosina ja siksi
talousarvioon on laskettu 10 500 euroa verotulojen tasausavustusta myös
vuosille 2021 – 2023.
Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisesti vuonna 2022 toteutuvaa
seurakuntaliitosta Karstulan ja Kyyjärven kanssa, koska talousarvion
laadintavaiheessa liitoksesta ei ole olemassa lainvoimaista päätöstä.
LIITTEENÄ 5 on ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 20212022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle
pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet vastaavat talousarvion

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

jatkuu § 34
Kn 12.11.2020 § 100

15.12.2020
3.12.2020
12.11.2020

toteutumisesta kirkkoneuvostolle tulosyksikkö- (ent. kustannuspaikka)
tasolla. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti. Netto
tarkoittaa toimintajäämää. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia em.
tavalla ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Talousarvion sisäiset erät
eivät ole sitovia.
Talousarvioehdotus 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2023
käsitellään vielä kiinteistötyöryhmän kokouksessa 9.11. minkä jälkeen
kiinteistöjen korjaus- ja remontointihankkeet täsmentyvät. Samoin
seurakuntatatalotyöryhmän loppuraportissa otetaan vielä kantaa
Kivijärven ja Pylkönmäen seurakuntatalojen muutossuunnitelmiin. On
hyvin mahdollista, että kiinteistöjen osalta talousarvioon tulee vielä
muutoksia. Tämän vuoksi talousjohtajan päätösehdotuksessa ei ole
perinteistä päätösehdotusta: ”Kirkkoneuvosto hyväksyy
talousarvioehdotuksen 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 20222023 liitteen mukaan ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
ehdolla, että asiakirjaan ei pyydetyissä lausunnoissa esitetä muutoksia”
Kasvatuksen työalalta kirkkoneuvoston kokoukseen tulee työntekijä
esittelemään kasvatuksen hanke-esitystä kirkkoneuvoston
kokeilumäärärahan (20.000 euroa) käyttämiseksi.
LIITE 6 Saarijärven seurakunnan talousarvioehdotus 2021 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2023 (talousarvioehdotuksen
raportit lähetetään sähköpostilla ja esitellään kokouksessa
kiinteistötyöryhmän mahdollisen karsinnan mukaisina)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. pyytää talousarvioehdotuksesta 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2022-2023 kappelineuvostojen lausunnot; ja
2. päättää kokeilumäärärahojen myöntämisestä ja niiden aiheuttamista
muutoksista talousarvioon.
3.
-----Kiinteistötyöryhmän käsittelyn ja menojen karsinnan jälkeen
talousarvioehdotus muuttui jonkin verran (noin 10 000 euroa per vuosi).
Muutoksien jälkeen talousarviossa 2021 toimintatuotot ilman sisäisiä
eriä ovat 901 490 euroa ( 2020 talousarviossa 755 300 euroa).
Toimintakulut ovat 2 862 138euroa (2 829 612 euroa).
Vuosikate on 6 298 euroa miinuksella (129 042 euroa).
Suunnitelmavuoden 2022 vuosikate on miinuksella 116 931 euroa ja
vuoden 2023 vuosikate 112 676 euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

jatkuu § 32
Kn 12.11.2020 § 100

15.12.2020
3.12.2020
12.11.2020

Talousarviovuoden 2021 poistot ovat 130 235 euroa. Tilikauden tulos
vuonna 2021 jää miinukselle 136 533 euroa (261 177 euroa). Kun
poistoeron vähennystä kirjataan -4.375 euroa, tilikauden alijäämäksi jää
vuoden 2021 talousarviossa 132 158 euroa (256 802 euroa).
Nuorisotyönohjaaja Marko Savolainen esitteli kirkkoneuvostolle
kasvatuksen työalan n. 4000 euron hankarahaesityksen (LIITE 6 A).
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto
1. päätti pyytää talousarvioehdotuksesa 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2022-2023 kappelineuvostojen lausunnot ja
2. myönsi kasvatuksen työalalleesityksen mukaisen hankemäärärahan
talousarviovuodelle 2022;
3. totesi, että hankemäärärahan myöntämisen jälkeen
talousarviovuoden 2021 tulos on 138 533 euroa.

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:5 §)
Eija Pohjonen poistui kokouksesta 100 § Talousarvioehdotus 2021 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2023 käsittelyn jälkeen. Hänen
tilalleen toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Inkeri Puhakka.
a------

Kn 3.12.2020 § 122

LIITE 6 Talousarvioehdotus 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022
– 2023
LIITE 7 Kannonkosken hautausmaan valaistus
LIITE 8 Kivijärven kappelineuvoston lausunto talousarviossa olevia
rakennushankkeita Kivijärvellä (toimitetaan kokoukseen)
Kivijärven ja Kannonkosken kappelineuvostot ovat antaneet lausuntonsa
talousarviosta. Pylkönmäen kappelineuvoston pöytäkirja lausuntoineen
toimitettiin jo edelliseen kirkkoneuvoston kokoukseen pöytäkirjan
liitteeksi.
Talousarviossa seurakunnan energiaselvityshanke on siirretty kokonaan
seurakunnan maksettavaksi ilman hanketukea. Asiasta on annettu
selvitys kirkkoneuvostolle 12.11.2020. Tällä ei ole vaikutusta vuoden
2021 tulokseeen, koska hankkeen budjettia on pienennetty tukisummaa
vastaavalla määrällä. Business Finlandin ehdot selvityshankkeen
toteuttamiseksi ovat seurakunnalle liian työläät ja siirtäisivät hankkeen
toteutusta jopa puolella vuodella, siirtäen samalla myös
energiainvestointien toteuttamista. Energiainvestointeja ei ole merkitty
suunnitelmavuosille 2022-2023, koska ennen selvityshankkeen tuloksia
ei investointeja voida suunnitella.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

jatkuu § 32
Kn 3.12.2020 § 122

15.12.2020
3.12.2020
12.11.2020

Henkilöstökustannukset (palkka ja sivukulut) jaetaan
kustannuspaikoittain työajan jakaantumisen mukaan. Työajan
jakaantuminen eri kustannuspaikoille -tarkastelu edellisen kerran tehty
vuonna 2017 tai aikaisemmin. Uusi työaikaseuranta -raportointijakso
toteutaan marraskuussa 2020 ja tammikuussa 2021 kaikkien
työntekijöiden työaika kustannuspaikoittain määritellään uudelleen.
Tällä on todennäköisesti vaikutusta kustannuspaikkakohtaiseen
henkilöstökustannusten määrään – toisilla kustannuspaikoilla ne tulevat
ylittymään ja toisilla alittumaan verrattuna nyt laadittuun talousarvioon.
Kokonaisuutena henkilöstökustannukset eivät tarkastelun seurauksena
muutu.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. tutustuu kappelineuvostojen lausuntoihin; ja
2. hyväksyy talousarvioehdotuksen 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2022-2023 liitteen mukaan ja esittää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
----

Kv 15.12.2020 § 32

LIITE 2 Talousarvioehdotus 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
2022-2023
Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi
talousarvioehdotuksen 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 20222023 liitteen mukaan.
Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Muutoksenhaku:

Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Vaasan hallintooikeuteen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

15.12.2020
3.12.2020
12.11.2020

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

15.12.2020
3.12.2020

33 §
TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN
Kn 3.12.2020 § 123

Tilojen käyttömkasujen hinnoittelua on yksinkertaistettu vuodelle 2021.
Hinnaston selkeyteen ja yksinkertaisuuteen on kiinnitetty huomiota.
LIITTEENÄ 9 on ehdotus tilojen käyttömaksuiksi 1.1.2021 alkaen
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2021 tilojen
käyttömaksut siunaustilaisuuksien osalta; ja
2. vahvistaa muiden tilojen käyttömaksut 1.1.2021 alkaen.
3. päättää, että avainten kadottamisesta peritään 100 euron maksu
tilojen vuokraajilta, vuokra-asuntojen asukkailta ja työntekijöiltä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-3.).

Muutoksenhaku:

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

Kv 15.12.2020 § 33

LIITTEENÄ 3 Ehdotus tilojen käyttömaksuiksi siunaustilaisuuksien
osalta (asiakirjan alareunassa)
Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden
2021 tilojen käyttömaksut siunaustilaisuuksien osalta.
Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Muutoksenhaku:

Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Vaasan hallintooikeuteen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

15.12.2020
3.12.2020

34 §
HAUTAMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN
Kn 3.12.2020 § 125

Hautaustoimilain mukaan jokaisella on oikeus tulla haudatuksi
kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan ylläpitämälle
hautausmaalle. Kirkkolain mukaan oikeus hautaan luovutetaan
kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa vapaa
hautasija esimerkiksi vainajan puolisolle. Määrä on yleensä rajoitettu
kahteen päällekkäiseen hautasijaan tai kahteen rinnakkaiseen
hautapaikkaan.
Seurakunnat perivät hautausmaiden perustamisen ja ylläpidon
aiheuttamien kustannusten katteeksi hautapaikkamaksuja. Myydessään
hautapaikan seurakunta sitoutuu huolehtimaan 50 vuodeksi mm.
hautausmaan nurmikonhoidon, talvikunnossapidon, jätehuollon ja
valaistuksen aiheuttamia kustannuksia. Monissa seurakunnissa
luovutetaan hautapaikkoja vain 25 vuodeksi.
Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen ei lain mukaan saa olla
hautapaikkamaksun suuruutta määrittävä tekijä. Maksujen tulee olla
samat kaikille kirkon jäsenyydestä riippumatta. Sen sijaan
ulkopaikkakuntalaiselta voidaan periä kotikuntalaista korkeammat
maksut. Kappelien ja kirkkojen käytöstä voidaan periä vuokraa kirkkoon
kuulumattomilta, vaikka seurakunnan jäseneltä ei perittäisi.
LIITTEENÄ 11 on ehdotus Saarijärven seurakunnan hautamaksuiksi
vuodelle 2021. Korotukset on merkitty alleviivauksella.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden
2021 hautamaksut liitteen mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Kv 15.12.2020 § 34

----LIITTEENÄ 3 Ehdotus Saarijärven seurakunnan hautamaksuiksi
vuodelle 2021. Korotukset on merkitty alleviivauksella.
Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden
2021 hautamaksut liitteen mukaan.
Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotuksen mukainen.

Muutoksenhaku:

Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Vaasan hallintooikeuteen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

15.12.2020
3.12.2020
30.1.2020

35 §
SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2023
Kn 30.1.2020 § 7

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

jatkuu § 35
Kn 30.1.2020 § 7

15.12.2020
3.12.2020
30.1.2020

talousjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja sekä kunkin kappeliseurakunnan valitsema
edustaja (joka voi olla luottamushenkilö tai työntekijä
30.1.2020
Kirkkoneuvoston päätös:
1. Kirkkoneuvosto päätti aloittaa uuden Strategia 2025 valmistelun;
2. Kirkkoneuvosto valitsi strategiatyöryhmän jäseniksi kirkkoherran,
talousjohtajan, kirkkovaltuuston puheenjohtajan, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan ja pyytää kutakin kappelineuvostoa nimeämään
edustajan työryhmään. Kappelineuvostojen edustaja voi olla
luottamushenkilö tai työntekijä.
-----

Kn 3.12.2020 § 131

Strategian valmisteluun on voimakkaasti vaikuttanut koronapandemia ja
alkaneet seurakuntaliitos valmistelut Karstulan ja Kyyjärven
seurakuntien kanssa. Strategiatyöskentelyä aloitettaessa ei voitu aavistaa,
että koronaepidemian johdosta mm. työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden strategiaseminaari joudutaan perumaan. Kevään ja
kesän aikana kokouksia ei voitu laisinkaan järjestää. Isojen kokousten
järjestäminen on ollut liian riskialtista myös syyskaudella.
Strategiatyöryhmä aloitti tästä johtuen varsinaisen työskentelyn vasta
syksyllä 2020.
Strategiaa on valmisteltu ylimmän johdon ja strategiatyöryhmän
toimesta. Strategiatyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa 22.9 ja 25.11.
Strategia luonnos on toimitettu työntekijöille ja luottamushenkilöille
sähköpostilla 10.11.2020 ja pyydetty lausuntoja, näkemyksiä ja
kommentteja 23.11.2020 mennessä.
Nopeasti etenevä seurakuntaliitos Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien
välillä varmistui syksyllä 2020. Seurakuntaliitoksesta johtuen ei ole
mielekästä tehdä liian pitkälle tulevaisuuteen ulottuvaa strategiaa, koska
strategian päivitys tullee uudelleen ajankohtaiseksi seurakuntaliitoksen
jälkeen 2022-2023. On hyvä, että suuntaviivoja ja strategiaa pohditaan
uudestaan yhdessä laajentuneen seurakunnan aloitettua toimintansa.
Ohessa liitteenä oleva strategia 2023 luonnos on strategia työryhmän
valmistelema ja siinä on huomioitu määräpäivään mennessä saadut
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kommentit.
LIITE 20 Strategialuonnos 2023

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
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Strategia on pääpiirteissään edellisen strategian mukainen (nykyisen
voimassa olevan). Strategiaa on kuitenkin huomattavasti lyhennetty
edelliseen verrattuna. Toiminnan suuntaviivat ja painopiste/pisteet on
ilmaistu hyvin lyhyesti yhdellä tai muutamalla virkkeellä. Kaikkea
toimintaa ja tavoitteita ei ole strategiassa tarkoitus ollenkaan nostaa
esille vaan ne kuuluvat vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. Tässä on
vain aivan ydin, olennainen. Seurakuntaliitos on huomioitu siinä määrin
kuin tarpeellista tässä vaiheessa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto käsittelee strategian 2023 ja esittää sen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto käsitteli strategian 2023 ja esittää sen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
------

Kv 15.12.2020 § 35

LIITTEENÄ 4 Strategialuonnos 2023
Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Saarijärven
seurakunnalle liitteen mukaisen strategian 2023.
Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Muutoksenhaku:

Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Vaasan hallintooikeuteen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

15.12.2020
3.12.2020

36 §
LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEKESKUSREKISTERIN
SOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kv 15.12.2020 § 36

Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin perusti 1.1.2020 alkaen 35
seurakuntaa, jotka solmivat seurakuntien yhteistoiminnasta sopimuksen.
Voimassa olevan sopimuksen mukaisesti sopimustekstin muuttaminen
edellyttää jokaisen sopijaosapuolen kirkkovaltuuston päätöstä, kuitenkin
siten, että muuttaminen on mahdollista, mikäli jäsenmääräisesti
(seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku) laskettu enemmistö
sopijaosapuolista päättää sen puolesta.
Solmitun sopimuksen ulkopuolelle jääneistä Lapuan hiippakunnan
seurakunnista Alavus, Vimpeli ja Ähtäri ovat ilmoittaneet haluavansa
liittyä uusina sopijaosapuolina sopimukseen siten, että Alavuden
seurakunnan jäsenyys aluekeskusrekisterissä alkaisi 1.1.2021 ja
Vimpelin sekä Ähtärin seurakuntien jäsenyys vastaavasti 1.1.2022.
Kaikilla mainituilla seurakunnilla on jo niiden kirkkovaltuustojen
periaatepäätökset liittymisestä.
Uusien sopijaosapuolien hyväksyminen tehtyyn sopimukseen tarkoittaa
käytännössä sopimuksen muuttamista niin paljon, että voidaan puhua
uuden sopimuksen hyväksymisestä. Siksi sopimus on vietävä jokaisen
sopijaosapuolen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla voidaan
muuttaa aiemman sopimuksen muutamia kohtia
tarkoituksenmukaisemmaksi (toteuttaen samalla aiemman sopimuksen
periaatetta sopimustekstin muuttamisesta).
Uudistettu sopimusteksti on liitteenä. Aiempaan sopimukseen nähden
muutetut kohdat on merkitty punaisella.
Seurakuntien tulee lähettää uuden sopimuksen seurakuntakohtaiset
allekirjoitussivut ilman tarpeetonta viivästystä Jyväskylän seurakuntaan
(hallintosihteeri Eija Seuraselle).
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunta päätti
23.11.2020 esittää (§33) sopijaseurakuntien kirkkovaltuustoille uutta
sopimusta hyväksyttäväksi ja pyysi allekirjoitettujen
seurakuntakohtaisten sopimussivujen lähettämistä Jyväskylän
seurakuntaan arkistoitavaksi.
LIITTEENÄ 3 Sopimus Lapuan hiippakunnan alueellisesta
keskusrekisteristä
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Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy uudistetun sopimuksen

Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä. Allekirjoitettu
seurakuntakohtainen sopimussivu lähetetään Jyväskylän seurakuntaan
arkistoitavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
-----

Kv 15.12.2020 § 36

LIITTEENÄ 5 Sopimus Lapuan hiippakunnan alueellisesta
keskusrekisteristä
Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy uudistetun sopimuksen

Lapuan hiippakunnan alueellisesta keskusrekisteristä. Allekirjoitettu
seurakuntakohtainen sopimussivu lähetetään Jyväskylän seurakuntaan
arkistoitavaksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Muutoksenhaku:

Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Vaasan hallinto-oikeuteen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto

15.12.2020

37 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
kevään 2021 kokousajat (LIITE 6)
2. Seurakuntaliitosneuvotteluiden tilanne.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee saaneensa ylläolevat asiakohdat tietoonsa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi saaneensa ylläolevat asiakohdat tietoonsa.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

38 §
KIIREELLISET ASIAT
Kiireellisiä asioita ei ollut.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

39 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päättää
kokouksen klo 20.50.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

