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152 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todetaan lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Timo
Jokinen on ilmoittanut saapuvansa klo 17.

153 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Kinnunen ja Pirjo Leppämäki.

154 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksytään esityslista muuten työjärjestykseksi, mutta lisätään
kiireellisiin asioihin ”Ylimääräisen kirkkoneuvoston kokousajankohdan
valinta tammikuulle 2018”.
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155 §
SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA JA
ÄÄNESTYSALUE
Seurakuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi marraskuussa. Syksyn
2017 kirkolliskokous päätti, että vaalipäivää siirretään aiemmasta
isänpäivästä marraskuun kolmanteen sunnuntaihin. Vuonna
2018 vaalipäivä on siis 18.11. Ennakkoäänestys kestää viisi päivää ja
järjestetään tiistaista lauantaihin 6. - 10.11.2018.
Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan
kelpoisuuteen tulee tiukennuksia. Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi
säännös, joka rajoittaa vaalien ehdokkaan tai hänen läheisensä
osallistumista vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi sekä
vaalitoimitsijaksi tai -avustajaksi. Sekä vaalipäivä että kelpoisuusasiat
vaativat eduskunnan hyväksynnän.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 4 §:n mukaan seurakuntavaalit
toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään
toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan.
Vaalilautakunnan valitseminen jo tammikuun kirkkovaltuuston
kokouksessa on perusteltua, koska se tuo aikaa ja joustoa vaalien
valmisteluun sekä viestintään. Vaalilautakunnan kokoonpanoa voidaan
tarvittaessa täydentää vielä toukokuussa. Ensimmäinen vaalilautakunnan
kokous on hyvä pitää jo toukokuussa 2018 asioiden valmistelemiseksi.
Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessa
varapuheenjohtajan. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra virkansa
puolesta sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä.
Vaalilautakunnan jäseniä on hyvä olla enemmän kuin neljä Saarijärven
kokoisessa seurakunnassa. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkkovaltuusto voi halutessaan päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin. Vuoden 2010 ja 2014 seurakuntavaaleissa toimittiin
yhtenä äänestysalueena. Tämä on perusteltua myös vuoden 2018
yksipäiväisissä seurakuntavaaleissa. Tällöin äänestäminen
keskitetään18.11 vaalipäivänä Saarijärven kirkkoon.
Kappeliseurakunnan kirkoissa tai seurakuntataloissa järjestetään
ennakkoäänestykset.
Saarijärven seurakunnan vaalilautakunnan kokoonpano vuoden 2014
seurakuntavaaleissa oli seuraava varsinaisina jäseninä Tarja MerruntausPeltola Saarijärveltä, Eero Sekki Saarijärveltä, Heikki Tarvainen
Saarijärveltä, Kirsi Saari Kannonkoskelta, Markku Hakanen
Kivijärveltä, Päivi Viitanen Pylkönmäeltä.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Varajäseninä olivat vuoden 2014 seurakuntavaaleissa Riitta Muittari
Saarijärveltä, Heikki Kalliokoski Saarijärvelta, Pentti Tuomi
Saarijärveltä, Mirja Hurskainen Kannonkoskelta, Tuula Kinnunen
Kivijärveltä, Reijo Kantonen Pylkönmäeltä.
Seurakuntavaalien sihteerinä on toiminut vaalilautakuntien kutsumana
kirkkoherranviraston toimistosihteeri Marjaana Raitonen.
Viranhaltijoista talousjohtaja Emilia Jalomäki ja kappalainen Heidi
Pasanen ovat ilmaisseet valmiutensa toimia tarvittaessa varajäseninä
vaalilautakunnassa. Tiukentuneista esteellisyys syistä on hyvä, että
vaalilautakunnassa on muutama viranhaltija varajäsenenä, koska he eivät
muutoinkaan voisi olla ehdokkaina seurakuntavaaleissa virkansa
puolesta.

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1) Valitsee seurakuntavaalien 2018 vaalilautakuntaan kuusi 6
varsinaista jäsentä.
2) Valitsee seurakuntavaalien 2018 vaalilautakuntaan kuusi 6
varajäsentä.
3) Toteaa, että vaalilautakunta toimittaa seurakuntavaalit 2018.
4) Toteaa, että kirkkoherra Jarmo Autonen kuuluu vaalilautakuntaan
virkansa puolesta ja toteaa, että vaalilautakunta kutsuu itselleen
sihteerin.
5) Nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
6) Päättää, että vaaleissa toimitaan yhtenä äänestysalueena.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1 - 6).

Pöytäkirjan tarkastus:
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156 §
SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN
MÄÄRÄÄMINEN
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 3 §:n mukaan vaalitoimitus alkaa
sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen (kuitenkin viimeistään klo 11).
Seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka. Kirkkovaltuusto
määrää, mihin muualle kuin kirkkoon seurakunnan alueella järjestetään
äänestyspaikat. Ennakkoäänestyspaikoista päättää vaalilautakunta.
Koska vuoden 2018 seurakuntavaalit ovat yksipäiväiset vuoden 2014
vaalien tavoin äänestyksen järjestäminen useassa äänestyspaikassa on
haasteellista. Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa äänestyspaikkana oli
Saarijärven kirkko. Vaalilautakunnan siirtyminen äänestyspaikasta
toiseen olisi pitkistä välimatkoista johtuen aikaa kuluttavaa. Vaalien
yksipäiväisyydestä johtuen on perusteltua keskittää myös vuoden 2018
vaalipäivän äänestäminen yhteen paikkaan Saarijärven kirkkoon ja
järjestää sinne kappeliseurakunnista linja-autokuljetukset.
Ennakkoäänestykset mahdollistavat äänestämisen myös
kappeliseurakunnan kirkoissa, seurakuntataloissa tai muissa paikoissa.
Ennakkoäänestyspaikoista päättää vaalilautakunta. Vuoden 2014
vaaleissa toimittiin edellä kerrotun mukaisesta ja se toimi saadun
kokemuksen mukaan hyvin.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
1) Sunnuntaina 18.11.2018 toimitettavien yksipäiväisten
seurakuntavaalien äänestyspaikkana on Saarijärven kirkko.
2) Vaalin ennakkoäänestyspaikoista päättää vaalilautakunta ja
ennakkoäänestys voidaan järjestää myös kappeliseurakuntien
kirkoissa, seurakuntataloissa tai muualla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (1 – 2).
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XXXXXXXXX
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158 §
NIMIKKOSOPIMUS ROY JA SIRPA RISSANEN
Suomen Lähetyslentäjät RY, MAF Suomi tekee lähetyslentotyötä ja
kansainvälistä diakoniaa yhdistäen nämä strategisesti tehokkaasti. MAF
Suomi tekee laajaa yhteistyötä suomalaisten kristillisten toimijoiden
mm. Suomen Lähetysseuran ja puolustusvoimien kirkollisen työn
kanssa.
Leimallista on ollut, että työtä on tehty jonkin toisen järjestön kautta.
Tällöin kommunikaatio seurakuntien kanssa on ollut ohutta ja useamman
järjestön kautta toimiminen on aiheuttanut myös päällekkäistä hallintoa.
Suomen Lähetyslentäjät Ry, MAF Suomi pyrkii jatkossa tekemään
yhteistyötä suoraan lähettävien seurakuntien kanssa. Suomen
Lähetyslentäjät ry:n tavoitteena on suora yhteistyösopimus kirkon
kanssa ja kirkon virallisen lähetysjärjestön statuksen saaminen.
Roy ja Sirpa Rissanen työskentelevät Mongoliassa, Sirpa Rissanen
Medialähetys Sanansaattajan (Sansan) palveluksessa. Saarijärvellä oli
marraskuussa Kylväjän Mongoliassa tekemän lähetystyön ja Jurtan
esittely. Vajaan viikon aikana Jurttaan kävi tutustumassa noin 700 eriikäistä seurakuntalaista, paljon myös lapsia ja koululaisia. Mongoliassa
tehtävä lähetystyö kiinnosti seurakuntalaisia ja se koettiin
seurakunnassamme tärkeäksi.
Kansainvälisen työn vastuuryhmä ehdottaa Rissasten tekemän
lähetyslentotyön tukemista Mongoliassa. Seurakunnassa on kiinnostusta
Mongoliassa tehtävän lähetystyön tukemiseksi ja vastaavasti Rissaset
tarvitsevat lähettäviä seurakunta. Mongolia on erittäin harvaan asuttu,
pitkien välimatkojen ja harvan liikenneverkoston maa. Kristittyjen osuus
Mongoliassa on pieni noin 2% ja lähetystö siellä vielä varsin nuorta.
Lähetyslentäjien tekemällä työllä on täten paikkansa ja mahdollisuutensa
Mongoliassa.
Suomen Lähetyslentäjät Ry:lla ei ole kirkon virallista lähetysjärjestön
statusta, mutta järjestöllä on takanaan pitkä yhteistyö kirkon muiden
lähetysjärjestöjen kanssa. Järjestö myös haluaa tehdä yhteistyötä kirkon
ja seurakuntien kanssa. Kansainvälisen työn vastuuryhmä ehdottaa
kirkkoneuvostolle, että Saarijärven seurakunta tukee Rissasten työtä
Mongoliassa 3000€/vuosi.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Kirkkoherran päätösehdotus:
Saarijärven seurakunta solmii nimikkosopimuksen vuoden 2018 alusta
Roy ja Sirpa Rissanen työn tukemiseen Mongoliassa Suomen
Lähetyslentäjät Ry, MAF Suomen kautta. Lähetyskannatustavoite on 3
000€/vuosi. Kirkkoneuvosto pidättää itsellään oikeuden päättää sopimus,
milloin se niin katsoo tarpeelliseksi esimerkiksi toiminnallisista,
taloudellisista tai muista syistä johtuen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Timo Jokinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.00.

Pöytäkirjan tarkastus:
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159 § EI VERKOSSA JULKAISTAVA!
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160 §
KOLEHTISUUNNITELMA TAMMI-TOUKOKUU 2018
Kirkkoherran ehdotus kolehtisuunnitelmaksi tammi-toukokuu 2018 on
LIITTEENÄ 2.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman tammi-toukokuu 2018
liitteen mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti su 13.5.2018 kolehdin saajan olevan oman
seurakunnan lapsityö. Muuten kolehtisuunnitelma tammi-toukokuu 2018
hyväksyttiin sellaisenaan.

Pöytäkirjan tarkastus:
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161 §
TILUSVAIHTO KIVIJÄRVEN KUNNAN KANSSA
Saarijärven seurakunta omistaa Lepistön kiinteistön (265-403-12-36)
Kivijärven keskustassa. Tilasta on vuokrattu kaksi tonttia Kivijärven
Vanhustentukiyhdistys ry:lle. Ensimmäinen vuokrasopimus on tehty 65
vuodeksi 26.5.1972 (Pappilantie 8, 5.000 m²) ja toinen vuokrasopimus
65 vuodeksi 9.9.1976 (Pappilantie 10 ja 12, 3.784 m²). Ensimmäinen
vuokrasopimus päättyy 31.5.2037 ja toinen 9.9.2041. Vuokrasopimuksia
ei voida irtisanoa ennen sopimuskauden päättymistä eikä niitä voida
siirtää maanomistajaa kuulematta kolmannelle osapuolelle.
Vuokrasopimuksissa on sovittu vuokraksi 500 mk/v ja 480 mk/v ja
vuokran sopimisesta indeksiin, mutta ei mainintaa mihin indeksiin.
Kivijärven seurakunta ei ole koskaan laskuttanut Kivijärven
Vanhustentuki ry:ltä vuokraa. Kivijärven Vanhustentukiyhdistys ry ei
ole maksanut vuokraa myöskään Saarijärven seurakunnalle.
Kivijärven Vanhustentukiyhdistys ry:n talous on jo pidemmän aikaa
ollut huono. 1.11.2017 alkaen vuokratonteilla sijaitsevissa taloissa oli 8
asuntoa vuokrattuna ja 16 asuntoa tyhjillään. Vanhustentukiyhdistyksen
talous on kriisipisteessä.
Vanhustentukiyhdistyksen kutsusta järjestettiin 30.11.2017 neuvottelu
Saarijärven seurakunnan, Vanhustentukiyhdistyksen ja Kivijärven
kunnan välillä. Kivijärven kunta ilmoitti olevansa halukas tilusvaihtoon
Saarijärven seurakunnan kanssa. Saarijärven seurakunta luovuttaisi
Vanhustentukiyhdistykselle vuokraamansa tontit Kivijärven kunnalle ja
saisi vastineeksi tonttien arvoa vastaavan määräalan metsää, joka
rajoittuu seurakunnan omistamiin metsäalueisiin. Myös
Vanhustentukiyhdistyksen toive olisi, että yhdistyksen vuokranantaja
olisi jatkossa Kivijärven kunta. Tämä helpottaisi kunnan ja yhdistyksen
välisiä jatkoneuvotteluita ja tarvittavien toimenpiteiden tekemistä.
Kivijärven keskustassa rakennusmaan hinta ei ole kovin korkea.
Kivijärven kunta on myynyt viime aikoina keskustasta rakennus- ja
lisämaata 1 €/m². Vuokratonttien hinta olisi tällä periaatteella 8.784 €ja
tähän summaan päädyttiin myös neuvottelussa 30.11.2017. Kivijärven
kunta on ehdottanut 3,4 hehtaarin määräalaa (265-401-4-60, Seppälä)
vaihdossa 8.784 m²:n (n. 0,88 hehtaarin) vuokratonteista. Tämä määräala
sijaitsisi Saarijärven seurakunnan omistaman kiinteistön (Peuralampi
265-401-4-5) vieressä ja olisi liitettävissä siihen.
Saarijärven seurakunnan kannalta tilusvaihto olisi hyödyllinen monella
tapaa. Vuokratonteista ei ole tähän asti saatu vuokratuloa eikä
yhdistyksen huonon taloudellisen tilanteen vuoksi vuokratuloja ole
Pöytäkirjan tarkastus:
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odotettavissa tulevaisuudessakaan. Vuokranantajan velvollisuuksista
vastaisi jatkossa Kivijärven kunta. Tilusvaihdossa seurakunta saisi tilalle
tuottavaa metsäomaisuutta, jonka liittäminen jo seurakunnan omistamiin
kiinteistöihin kävisi vaivattomasti.
LIITE 3 Pöytäkirja Kivijärven kunnan, Saarijärven seurakunnan ja
Kivijärven Vanhustentukiyhdistys ry:n neuvottelutilaisuudesta
30.11.2017,
LIITE 4 Metsänhoitoyhdistyksen arvio Kivijärven kunnan tilusvaihdossa
tarjoamasta metsämaasta karttaliitteineen,
LIITE 5 Kooste Kivijärven kunnan viime vuosina myymistä tonteista
hintoineen,
LIITE 6 Kivijärven Vanhustentuki ry:n hallituksen kokouspöytäkirja
16.11.2017,
LIITE 7 Kivijärven kunnanhallituksen 4.12.2017 kokouksen
pöytäkirjanote (jaetaan kokouksessa),
LIITE 8 Vanhat vuokrasopimukset karttaliitteineen.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle, että Saarijärven seurakunta toteuttaisi
Kivijärven kunnan kanssa tilusvaihdon, jossa seurakunta luovuttaa
kunnalle Lepistön kiinteistöstä (265-403-12-32) Kivijärven
Vanhustentukiyhdistys ry:lle vuokrattuna olevan n. 8.784 m²:n
määräalan vastineeksi 3,4 hehtaarin määräalasta (265-401-4-60,
Seppälä) rajoittuen seurakunnan metsäkiinteistöön (Peuralampi 265401-4-5),
2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilusvaihtoon liittyvät kustannukset
jaetaan puoliksi kunnan ja seurakunnan kesken,
3) esittää kirkkovaltuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle tilusvaihdon vahvistamista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kivijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 4.12.2017 päättänyt olla
tekemättä tilusvaihtoa Saarijärven seurakunnan kanssa. Kirkkoneuvosto
totesi, että asian käsittely raukeaa Kivijärven kunnanhallituksen
päätöksen vuoksi.
Vesa-Matti Laaksonen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

14.12.2017

162 §
SEURAKUNNAN PANKKITILIT JA SIJOITUKSET
Talousjohtaja esittelee seurakunnan pankkitilit ja sijoitukset, LIITE 9
Liitteessä esitetty tilanne on 30.11.2017 mukainen.
Kokouksessa jaossa Nordean Corporate 360 –tuottoraportti (tilanne
30.9.2017).
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi pankkitilit ja sijoitukset liitteiden
mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi pankkitilit ja sijoitukset liitteiden
mukaan.

Pöytäkirjan tarkastus:
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163 §
MYYNTISAAMISTEN KIRJAAMINEN LUOTTOTAPPIOIKSI
Taloussäännön 12 § mukaan kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä
luopua saatavan perimisestä ja kirjat ne luottotappioiksi. Seurakunnalla
on nyt 12 erääntynyttä myyntilaskua. Kipa on lähettänyt saatavista kaksi
muistutuslaskua. Nuorisotyönohjaajilta ja diakoneilta on varmistettu, että
muistutukset ovat aiheellisia.
Laskut ovat ajalta 7.10.2016 – 29.3.2017 seuraavasti:
1. virkatodistus/sukuselvityslaskut
2. kerhomaksut
3. rippileirimaksut

4 kpl
3 kpl
5 kpl

55,00 euroa
65,00 euroa
360,00 euroa

Saatavien yhteissumma on 480 euroa. Se koostuu 12 eri laskusta.
Luettelo myyntisaamisista ilman henkilötietoja on LIITTEENÄ 10.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että myyntisaamiset, yht. 480 euroa, kirjataan
luottotappioiksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Mikko Raitonen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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164 §
AVUSTUSHAKEMUS KIRKKOHALLITUKSELLE
Kn 28.8.2017 § 106

Kivijärven kirkon ja tapulin maalaus on ollut kiinteistötyöryhmän
käsiteltävänä 28.6.2017 kokouksessa. Kirkon ja tapulin maalipinnan
kuntoa on tarkasteltu myös kiinteistökatselmuksessa 9.6.2017. Tapulin
seinäpintaa on koemaalattu pieneltä alueelta 2013. Sekä tapulin että
kirkon seinät pestiin nokihomeesta kesäkuussa 2017.
Kiinteistökatselmuksessa todettiin koemaalatun seinäpinnan olevan
edelleen hyvässä kunnossa, mutta tapulin muiden maalipintojen ja
kirkon seinien maalipintojen olevan huonossa kunnossa ja vaativan
perusteellista kunnostusta.
Kivijärven kirkko on valmistunut vuonna 1875 ja on suojeltu rakennus.
Kirkon ja tapulin maalaaminen on pitkällinen prosessi. Kirkkoneuvoston
tulee ensin päättää kunnostussuunnitelman kilpailuttamisesta ja sen
jälkeen valita suunnitelman tekijä. Tämän jälkeen suunnitelma tulee
lähettää lausuntopyynnölle Museovirastoon ja kirkkoneuvoston on
tehtävä päätös kirkon maalauksen toteuttamisesta. Tämän jälkeen
voidaan kilpailuttaa urakan toteuttajatahot. Kirkkohallituksen
rakennusavustuksen vuosittainen hakuaika päättyy 31.12. On
mahdollista, että kirkon kunnostus voidaan toteuttaa aikataulun
tiukkuuden vuoksi vasta vuonna 2019.
Suunnitelma ei kuitenkaan vanhene. Suunnitelma on myös edellytys
maalausurakan toteutustahon kilpailuttamiselle ja avustusten
hakemiselle. Maalausurakan korkeiden kustannusten ja kirkon ulkoasun
aiheuttaman julkisen keskustelun vuoksi olisi hyvä, että seurakunta
toteuttaa kirkon ja tapulirakennuksen kunnostuksen suunnitteluvaiheen
mahdollisimman huolellisesti.
Seurakunnan budjettiin ei ole varattu vuodelle 2017 rahoitusta
Kivijärven kirkon ja tapulin maalauksen suunnittelun kilpailuttamiseen,
joten varojen myöntäminen edellyttää niiden esittämistä
kirkkovaltuustolle lisätalousarvioon vuodelle 2017.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) päättää kilpailuttaa Kivijärven kirkon ja tapulin maalauksen
suunnittelun; ja
2) esittää kirkkovaltuustolle 20 000 euroa lisätalousarvioon 2017.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.)
-------
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Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.11.2017 Saarijärven
seurakunnan talousarvion 2018 ja vuosien 2019-2020 toiminta- ja
taloussuunnitelman. Kivijärven kirkon ja tapulin maalaus on suunniteltu
toteutettavaksi vuonna 2019. Sopimus Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen
Oyj:n kanssa on solmittu ja ensimmäinen palaveri Kivijärven kirkon ja
tapulin maalausryhmän ja arkkitehtitoimiston välillä pidettiin 8.11.2017.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 12/2017 todetaan vuoden 2018
rakennusavustuksesta ja sen hakemisesta seuraavaa:
Rakennusten korjaaminen ja muuttaminen sekä hankintalain noudattaminen
edellyttävät, että seurakunnassa on riittävä asiantuntemus hankkeen
toteuttamiseksi. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntemusta.
Avustushakemukseen on aina liitettävä tarpeelliset asiantuntijan laatimat
selvitykset ja suunnitelmat. Perusvaatimuksena on yleensä vähintään
yksityiskohtaiset luonnospiirustukset, L2- tai pääpiirustustaso, jolloin on
mahdollista arvioida kustannuksia realistisesti. Avustushakemuksen
perusteeksi voidaan hyväksyä myös kustannusarvio, joka on laadittu
perusteellisen hankesuunnitelman pohjalta. Kustannusarvio on yleensä
rakennuskohtainen. Suunnitelmien tasoa ja tarkkuutta voidaan
tapauskohtaisesti tarkentaa toteutussuunnitelmilla.
Jos seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on ylläpidettävänään useita
kirkkoja ja siunauskappeleita, voidaan laskentaperusteena käyttää
kirkkojen ja siunauskappeleiden lukumäärällä jaettua verotuloa.
Avustushakemuksen käsittelee seurakunnassa kirkkoneuvosto ja
seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto. Hakemukset lähetetään
kirkkohallitukselle osoitettuna kerran vuodessa. Hakuaika päättyy vuoden
lopussa. Hakemuskaavake ja tarvittavat liitteet lähetetään sähköisesti
samoin kuin myöhemmän vaiheen maksatuspyynnöt ja tilitykset.
Hakemukset käsitellään toimitettujen asiakirjojen pohjalta. Niistä on
saatava riittävä selvyys kohteesta ja suunniteltujen toimenpiteiden
asianmukaisuudesta. Seurakunnan rakennuksia koskevat tiedot on liitettävä
hakemukseen. Kirkkohallitus voi pyytää seurakuntaa täydentämään
hakemusta.

Kirkkohallitus käsittelee hakemukset ja tekee päätökset avustuksista
vuosittain viimeistään huhtikuun täysistunnossa. Päätös koskee sekä
hankekohtaista avustusprosenttia että avustuksen enimmäismäärää.
Päätös on voimassa myöntämisvuoden ja kolme seuraavaa vuotta. Jos
avustusta ei tässä ajassa ole haettu maksatukseen, avustus raukeaa
Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oyj:n tekemä alustava työseloste ja
kustannusarvio ovat liitteinä. Kustannusarvio ei sisällä alvia eikä
telinetöitä. Maalinpoisto on kustannusarviossa laskettu Speed HeaterPöytäkirjan tarkastus:
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menetelmällä. Kuivajääpuhallus olisi huomattavasti edullisempi
vaihtoehto, mutta sen soveltuvuus tulee vielä selvittää erillisellä
jatkuu § 164
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koepuhalluksella ja hyväksyttää Museovirastolla. Kustannusarviota ja
työselostetta käsitellään Kivijärven kirkon ja tapulin maalausryhmän
7.12.2017 pidettävässä kokouksessa ja tuon kokouksen pöytäkirja
toimitetaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Avustushakemuksen
jättämisestä päättää kirkkoneuvosto.
LIITTEENÄ 11 rakennusavustushakemuslomake 2018,
LIITTEENÄ 12 alustava kustannusarvio (ALV 0 %, ilman
telinekustannuksia),
LIITTEENÄ 13 alustava työseloste,
LIITTEENÄ 14 Kivijärven kirkon ja tapulin maalausryhmän 7.12.2017
pidetyn kokouksen pöytäkirja (toimitetaan sähköpostitse)
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) tutustuu Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oyj:n toimittamiin
asiakirjoihin;
2) tutustuu Kivijärven kirkon ja tapulin maalausryhmän 7.12.2017
pidetyn kokouksen pöytäkirjaan; ja
3) tekee päätöksen hakea Kirkkohallitukselta rakennusavustusta
Kivijärven kirkon ja tapulin maalaukseen.
Kokouksessa jaettiin Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oyj:n 13.12.2017
toimittama kustannusarvio (LIITE 12), jossa on mukana myös
telinekustannukset. Kustannusarvion loppusumma on 316.600 euroa
ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverollinen kustannusarvio Kivijärven
kirkon ja tapulin maalauksesta on 392.584 euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
1) Kirkkoneuvosto tutustui Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oyj:n
toimittamiin asiakirjoihin ja
2) talousjohtajan esittelemään Kivijärven kirkon ja tapulin
maalausryhmän 7.12.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan.
3) Kirkkoneuvosto päätti hakea Kirkkohallitukselta rakennusavustusta
Kivijärven kirkon ja tapulin maalaukseen kustannusarvion ja
työselosteen mukaisesti 31.12.2017 päättyvässä haussa.
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165 §
PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN/Metsä-Kolkanniemi 729408-1:34 / Mellikka

Metsä-Kolkanniemen tilalle (729-208-1:34) Mellikan leirikeskuksen
alueelle on valmisteltu myyntiin mäntyvaltainen leimikko. Tavoitteena
on parantaa näkyvyyttä rantaan kappelilta ja päärakennukselta. Hakkuut
toteutetaan talven aikana. Hakkuusta kertyvät oksat ja latvat kerätään
erikseen, samalla hävitetään pienemmät risut ja alikasvospuut. Raivaus
toteutetaan hakkuun jälkeen.
Määräaikaan mennessä saatiin 2 tarjousta. Tarjousyhteenvedon mukaan
tarjousten kokonaishinta-arviot ovat
seuraavat:
Versowood
MetsäGroup

17.877 euroa
17.275 euroa

Karttaliite on LIITTEENÄ 15.
Puukaupan tarjousvertailu on LIITTEENÄ 16.
Tarjoukset nähtävänä kokouksessa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) toteaa, että Versowood on jättänyt leimikosta hinnaltaan
korkeimman 17,877 euron tarjouksen; ja
2) em. perusteella päättää hyväksyä Versowoodin tarjouksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1 - 2).
Eero Sekki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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166 §
KIRKKOHALLITUKSEN VIRASTOKOLLEGION PÄÄTÖS
KOSKIEN MÄÄRÄALAN MYYNTIÄ MARKKU NISKASELLE

Kn 11.05.2017 § 72

Markku Niskanen Kajaanista on tehnyt 11.04.2017 tarjouksen
Kivijärven rannalla sijaitsevasta määräalasta, joka on osa emätilaa
Lepistö (kiinteistötunnus 265-403-12-36). Rakennusluvan saaminen
maakaistaleelle on erittäin epävarmaa johtuen mm. rantaviivan
lyhyydestä, joka on vain n. 29 metriä. Alueen ostaminen mahdollistaisi
kuitenkin Niskaselle rantaan menon oman tontin kautta. Tarjouksen
kohteena olevalla määräalalla ei ole naapurikiinteistöille yhtä suurta
merkitystä kuin Niskaselle, jonka maat eivät tällä hetkellä ulotu rantaan
asti. Naapureilla molemmin puolin on rakennetut tontit ja tilaa laajentaa
myös ilman lisämaata.
Määräalan pinta-ala on n. 0,3000 ha ja tarjottu hinta 7.500,00 euroa eli n.
2,50 euroa neliömetriltä. Lisämaan käypä hintataso alueella on
Saarijärven Kiinteistönvälitys Oy LKV:n Lauri Pasasen mukaan välillä
1,00-3,00 euroa/m2.
Markku Niskasen ohella lopulliseen kauppakirjaan saattaa tulla ostajiksi
vielä yksi tai useampi Niskasen veljeksistä.
Kiinteistötyöryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 04.05.2017.
Ostotarjous/kauppakirjaluonnos karttaliitteineen, LIITE 2.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Markku Niskaselle
11.04.2017 tehdyn tarjouksen mukaisesti Kivijärven kunnassa
olevasta Lepistö-nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 265-403-12-36)
n. 0,3000 hehtaarin suuruisen karttaliitteen mukaisen määräalan
osoitteessa Jokilahdentie (?), 43800 Kivijärvi, hintaan
seitsemäntuhatta viisisataa (7.500) euroa;
2) esittää valtuustolle, että lopulliseen kauppakirjaan hyväksytään
ostajiksi Markku Niskasen lisäksi mahdollisesti 1-2 hänen veljistään;
3) esittää valtuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle myyntipäätöksen vahvistamista;
4) päättää, että ennakkomaksuna kauppahinnasta peritään viisisataa
(500,00) euroa, jota ei palauteta ostajalle siinä tapauksessa, että
kauppa peruuntuisi ostajasta johtuvasta syystä; ja
5) hyväksyy kauppakirjaluonnoksen liitteen 2 mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-5) ehdolla, että Kivijärven
kappelineuvostolta saadaan kirjallinen, puoltava lausunto
ennen kirkkovaltuuston kokousta. Kirkkoneuvosto vie asian 23.05.2017
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pidettävään valtuuston kokoukseen, mikäli lausunto saadaan
22.05.2017 mennessä.
jatkuu § 166
Kv 23.05.2017 § 20

Ostotarjous/kauppakirjaluonnos karttaliitteineen, LIITE 6.
Kivijärven kappalaiselta Timo Kemppaiselta saatiin suoraan kokoukseen
lausunto, jonka mukaan kukaan kappelineuvoston jäsenistä ei ole
ilmoittanut vastustavansa suunniteltua määräalakauppaa, LIITE 9.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto
1) merkitsi tiedoksi Kivijärven kappelineuvoston lausunnon
23.05.2017; ja
2) hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen (kohdat 1-4).

Kn 14.12.2017 § 163

Kirkkohallituksen virastokollegio on kokouksessaan 23.11.2017
vahvistanut osittain Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen
23.5.2017. Kirkkohallitus jätti vahvistamatta päätöksen siltä osin kuin se
mahdollistaa päätöksessä mainitsemattomien ostajien lisäämisen
kauppakirjaan. Muilta osin kirkkovaltuuston päätös vahvistettiin.
Täten Saarijärven seurakunta voi myydä Markku Niskaselle Kivijärven
kunnassa sijaitsevasta Lepistön tilasta (kiinteistötunnus 265-403-12-36)
noin 3.000 neliömetrin määräalan 7.500 euron kauppahintaan.
Kirkkohallituksen Virastokollegion kokouksen 23.11.2017 § 566
pöytäkirjanote LIITTEENÄ 17.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) merkitsee Kirkkohallituksen virastokollegion päätöksen tiedoksi; ja
2) päättää asettaa Kirkkohallituksen virastokollegion päätöksen
seurakunnassa yleisesti nähtäväksi yhdessä tämän kokouksen
pöytäkirjan kanssa vähintään 14 päivän ajaksi seurakunnan
ilmoitustaululle kirkkoherranvirastoon.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1 - 2)
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167 §
MAKSUJEN HYVÄKSYJÄN SIJAINEN 19.-23.1.2018
Talousjohtaja Emilia Jalomäelle on myönnetty palkaton virkavapaa
ajalle 19.-23.1.2018. Tälle ajalle tarvitaan sijainen hyväksymään maksut.
Kirkon palvelukeskuksen ohjeistuksen mukaan sijaisuudesta tarvitaan
kirkkoneuvoston päätös.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää toimistosihteeri Sirpa Liimataisen toimivan
laskujen hyväksyjän sijaisena 19. - 23.1.2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päättää toimistosihteeri Sirpa Liimataisen toimivan
laskujen hyväksyjän sijaisena 19. - 23.1.2018.

.
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168 §
ELENIA OY:N ANOMUS JOHTOALUEEN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEKSI / Lepistö 265-403-12-36
Elenia Oy on lähettänyt 5.12.2017 päivätyllä kirjeellä anomuksen
johtoalueen käyttöoikeussopimukseksi koskien seurakunnan omistamaa
kiinteistöä (Lepistö 265-403-12-36). Seurakunnan omistamalle
kiinteistölle rakennettaisiin maakaapelia yhtensä n. 1.051 metriä ja
lisäksi 6 kpl jakokaappia ja muuntamokoppi.
Sopimuksen 11 § mukaan sopimus tulee voimaan heti, kun se on
allekirjoitettu ja se on voimassa siihen saakka, kunnes verkon rakenteet
poistetaan. Johdonomistajan esittämä kertakorvaus maanomistajalle on
1728,34 euroa.
Reitin katselmointi maastossa on suoritettu Olavi Hakkaraisen
(seurakunta) ja Petri Hautakangas (ALTEN Finland / Elenia Oy)
toimesta eikä katselmuksessa havaittu huomautettavaa.
Elenia Oy:n anomus on LIITTEENÄ 18.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Elenia Oy:n anomuksen johtoalueen
käyttöoikeussopimuksesta Kivijärvellä Lepistön tilalla (kiinteistötunnus
265-403-12-36) liitteenä olevan anomuksen mukaisesti
kertakorvauksella 1728,34euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
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169 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1) Kansainvälisen työn vastuuryhmän kokousmuistio 29.11.2017,
LIITE 19
2) Kiinteistötyöryhmän kokousmuistio 2.11.2017, LIITE 20
3) Keijo Sirosen raportti ajalta 2.11.-5.12.2017, LIITE 21
4) Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunnan 28.11.2017
pidetyn kokouksen pöytäkirja, LIITE 22
5) Länttä-Tenholan yhteismetsän metsäsuunnitelma vuosille 2017-2026
ja talousarvio vuodelle 2018, LIITTEET 23 ja 24
6) Kannonkosken kappelineuvoston pöytäkirja 7.11.2017, LIITE 25
7) Talousjohtajan päätökset 16/2017 - 18/2017 (nähtävänä
kokouksessa)
8) Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin myöntänyt Saarijärven
seurakunnalle luvan siirtää kappeliseurakuntien jumalanpalvelukset
seurakuntataloille 1.1.-18.3.2017
9) tuomiokapitulin ilmoitus 15.11.2017 hiippakunnan kirkkoherrojen
vuosilomista ja sijaisista (kirkkoherra Jarmo Autosen viransijaisena
ovo pastori Heidi Pasanen)

170 §
KIIREELLISET ASIAT
Kiireellisenä asiana käsiteltiin ylimääräisen kirkkoneuvoston
kokousajankohdan valinta tammikuulle 2018. Kirkkoneuvosto päätti
kokoustaa ke 17.1.2018 klo 16.30.

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen kokouksen päätteeksi.
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