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Kirkkoneuvosto
8.2.2018
________________________________________________________________________________
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja laulettiin virsi 508.
10 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

11 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Anna-Liisa Talaskivi ja Hannu
Talaskivi.

12 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös:
Työjärjestys hyväksyttiin ehdotetussa muodossa seuraavilla muutoksilla:
- Kiireellisenä asiana päätettiin käsitellä 26 § Puutavaraleimikon
myyminen / 216-403-1-778 Ojala
- Todettiin, että 21 § ja 22 § on tullut muutetut päätösehdotukset
lisätietoineen
- Varapuheenjohtaja Timo Jokinen toimii puheenjohtajana
henkilöstöasioissa (13 § ja 14 §)
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13 §
SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUS

Kn 17.1.2018 6 §

Seurakuntapastori Mervi Sahinahon jäädessä virkavapaalle ajaksi
28.3.2018 – 8.2.2019 seurakunnassa avautuu seurakuntapastorin
viransijaisuus.
Seurakuntapastorin tehtävänkuvaan kuuluvat papin perustyön lisäksi
vastata Saarijärven alueen aikuistyöstä ja Pylkönmäen
toiminnasta.
Ensisijaisina työalueina on Saarijärven alue ja Pylkönmäen
kappeliseurakunta ja toissijaisesti koko seurakunta. Virkapaikkana on
Saarijärvi. Viransijaisuus sisältää työskentelyä lasten ja nuorten parissa,
joten ennen viran vastaanottamista on esitettävä rikosrekisteriote.
Viransijaisuuden hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja,
organisointikykyä, kokonaisuuksien hallintaa, laaja-alaista työotetta,
auton käyttöä ja valmiutta liikkua maantieteellisesti laajan seurakunnan
alueella. Virkamääräyksen seurakuntapastorin viransijaisuuteen antaa
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli. Kirkkoherra on toimittanut
Lapuan hiippakuntaan rekrytointi-ilmoituksen ja ilmoittautumiset
seurakuntapastorin viransijaisuuteen päättyvät 2.2.2018 klo 15.
LIITTEENÄ 9 on rekrytointi-ilmoitus.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntapastorin viransijaisuus
täytetään ajalle 9.4.2018 – 8.2.2019.
2. Kirkkoneuvosto toteaa, että ilmoittautumiset seurakuntapastorin
viransijaisuuteen päättyvät 2.2.2018 klo 15.
3. Virkapaikkana on Saarijärven kirkkoherranvirasto, ensisijaisina
työalueina Saarijärvi ja Pylkönmäki sekä toissijaisesti koko
seurakunnan alue.
4. Kirkkoneuvosto valitsee rekrytointityöryhmän johon kuuluvat
kirkkoherra, talousjohtaja ja kirkkoneuvoston nimeämät jäsenet,
joista ainakin yhden tulee olla Pylkönmäen kappeliseurakunnan
edustaja. Rekrytointityöryhmä valitsee ilmoittautuneista
haastatteluun kutsuttavat.
5. Kirkkoneuvosto suorittaa haastattelun ja tekee Lapuan hiippakunnan
tuomiokapitulille esityksen valittavasta ja varasijoille valituista.
6. Palkkaus on 601vaatisvuuusryhmän peruspalkan alatason mukainen
lisättynä Pylkönmäen vastuupapin lisällä 50 euroa.
7. Viransijaisuuden vastaanottaminen edellyttää esteettömän
rikosrekisteriotteen esittämistä.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-7.). Kohdassa 5. kirkkoneuvoston
päätti nimetä rekrytointityöryhmän jäseniksi kirkkoherran,
talousjohtajan, Timo Jokisen, Hannu Talaskiven ja Pirjo Leppämäen.
------

Kn 8.2.2018 13 §

Kirkkoneuvostolle ilmoitetaan määräpäivään 2.2. klo 15 mennessä
hakemuksensa jättäneet hakijat.
Kirkkoneuvosto suorittaa haastatteluun kutsuttujen haastattelut ja tekee
esityksen valittavasta tuomiokapitulille sekä asettaa muut hakijat
mahdollisille varasijoille.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto suorittaa haastattelun ja tekee Lapuan hiippakunnan
tuomiokapitulille esityksen valittavasta ja varasijoille valituista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille lausuntonaan, että
seurakuntapastorin sijaiseksi ajalle 9.4.2018 - 8.2.2019 määrättäisiin
pastori Juhana Nissinen. Varalla asetetaan Kimmo Malinen.
LIITTEENÄ X0 Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin 2.2.2018
päivätty lausuntopyyntö
LIITTEENÄ X1 Kirkkoneuvoston valintaperustelut seurakuntapapin ja
kausipapin valintaan
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Timo Jokinen toimi
puheenjohtajana tämän kohdan käsittelyn ajan.
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MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA
(KAUSIPAPPI)

Kn 17.1. 2018 7 §

Saarijärven seurakunnan strategiassa on että seurakunnassa on neljä
vakituista pappia sekä yksi kausipappi. Kausipappi palkataan vuosittain
6 kuukaudeksi kevät-syyskaudeksi papiston lomakaudeksi.
Talvikaudella syys-kevätkautena apuna käytetään tarpeen mukaisesti
palkkio perusteista toimituspappia.
Saarijärven seurakunnan ”kausipappi malli” mahdollistaa työttömän
papin tai työtä vailla olevan teologian maisterin työllistymisen 6
kuukaudeksi ja tuonee resurssipappeja, sijaisia hiippakuntaan.
Saarijärven seurakunnassa taas saadaan välttämätön papillinen
lisätyövoima papiston lomakaudeksi sekä papiston työruuhkaa ja
työtaakkaa jaettua. Tehtävä sopii myös työmarkkinatuetulle.
Kausipapin työ on papin perustyötä koko seurakunnan alueella.
Tehtäviin voi kuulua myös tiettyjä projektitehtäviä. Tehtävä sopii
papille, joka haluaa tehdä seurakunnan perustyötä, on motivoitunut,
yhteistyötaitoinen ja innostunut. Työ edellyttää omaa autoa ja valmiutta
työskennellä koko laajan seurakunnan alueella. Saarijärven
seurakunnassa on täyttämätön seurakuntapastorin virka, joka näin
täytetään 6 kuukaudeksi. Kirkkoherra on toimittanut Lapuan
hiippakuntaan rekrytointi-ilmoituksen ja ilmoittautumiset kausipapin
määräaikaiseen virkaan päättyvät 2.2.2018 klo 15.
LIITTEENÄ 9 on rekrytointi-ilmoitus.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto toteaa, että ilmoittautumiset kausipapin
seurakuntapastorin määräaikaiseen virkaan päättyvät 2.2.2018 klo
15.
2. Rekrytointi työryhmänä toimii edellisessä asiassa ja pykälässä valittu
työryhmä. Rekrytointityöryhmä valitsee ilmoittautuneista
haastatteluun kutsuttavat.
3. Kirkkoneuvosto suorittaa haastattelun ja tekee tuomiokapitulille
esityksen valittavasta ja varasijoille valituista.
4. Virka täytetään kuudeksi 6 kuukaudeksi toukokuun lopusta tai
kesäkuun alusta 2018 sopimuksen mukaisesti.
5. Palkkaus on 601vaatisvuuusryhmän mukainen
6. Virkapaikka on Saarijärven kirkkoherranvirasto ja työalueena koko
seurakunta.
7. Virkaan tuleminen edellyttää esteettömän rikosrekisteriotteen
esittämistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. -7).
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Kirkkoneuvostolle ilmoitetaan määräpäivään 2.2. klo 15 mennessä
hakemuksensa jättäneet hakijat.
Kirkkoneuvosto suorittaa haastatteluun kutsuttujen haastattelut ja tekee
esityksen valittavasta tuomiokapitulille sekä asettaa muut hakijat
mahdollisille varasijoille.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto suorittaa haastattelun ja tekee Lapuan hiippakunnan
tuomiokapitulille esityksen valittavasta ja varasijoille valituista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille lausuntonaan, että kausipapiksi
eli 6 kuukauden määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan määrättäisiin
teologian maisteri ja valtiotieteiden tohtori Tiia Lehtonen. Varalle
asetetaan Ville Halkosaari.
LIITTEENÄ X0 Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin 2.2.2018
päivätty lausuntopyyntö.
LIITTEENÄ X1 Kirkkoneuvoston valintaperustelut seurakuntapapin ja
kausipapin valintaan
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Timo Jokinen toimi
puheenjohtajana tämän kohdan käsittelyn ajan.
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SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN METSÄSUUNNITELMA 2018 –
2028
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 25 pykälä:
”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996)
tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti.
Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta
edustavan yhteisön tai henkilön laatima.”
Seurakunnalla on metsää n. 2700 hehtaaria 25 tilalla, jotka sijaitsevat
kolmella paikkakunnalla: Saarijärvellä, Kannonkoskella ja Kivijärvellä.
Kirkkoneuvosto tilasi 20.4.2017 seurakunnalle uuden
metsäsuunnitelman vuosille 2018 – 2028 Mhy Keski-Suomelta hintaan
26190 euroa (alv 0 5), laskutus toteutuneiden hehtaarien mukaisesti.
Seurakunta edellytti, että suunnitelman tulee olla valmis tammikuun
2018 loppuun mennessä.
Vuosille 2018 - 2028 laadittu metsäsuunnitelma antaa seurakunnalle
hyvät edellytykset metsäomaisuutensa käytön suunnitteluun
osana muuta omaisuudenhallintaa yhdessä Metsänhoitoyhdistys KeskiSuomen ry:n kanssa. Suunnitelmaa täsmennetään vuosittaisilla hoito- ja
käyttösuunnitelmilla sekä tulo- ja menoarvioilla
Saarijärven seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2018 – 2028
esittelee kokouksessa metsäasiantuntija Janne Löytöjärvi, joka on
seurakunnan yhteyshenkilö Mhy Keski-Suomessa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto tutustuu Saarijärven seurakunnan metsäsuunnitelmaan
vuosille 2018 – 2028 ja esittää kirkkovaltuustolle sen hyväksymistä
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto tutustui Saarijärven seurakunnan metsäsuunnitelmaan
vuosille 2018 – 2028 Janne Löytöjärven (Keski-Suomen
Metsänhoitoyhdystys) ja Saarijärven alueen maastotyöt tehneen Pekka
Ulkuniemen esittelemänä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle
metsäsuunnitelman hyväksymistä
Pekka Viljakainen oli läsnä metsäsuunnitelman esittelyssä, mutta jääväsi
itsensä päätöksenteosta ja poistui kokoushuoneesta sen ajaksi.
Mikko Raitanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen
20.15.
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EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN EDELLYTTÄMÄN
TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN JA
SEURAKUNTAKOHTAINEN TIETOSUOJAHENKILÖ
IT-aluekeskuksen johtokunnan kokous on 28.11.2017 käsitellyt EUtietosuoja-asetukseen liittyviä yhteistyöasioita:
"Nykyinen henkilötietolaki (523/1999) korvaantuu uudella EU:n
yleisellä tietosuoja-asetuksella 25.5.2018. Asetus edellyttää
seurakuntien, seurakuntayhtymien, tuomiokapitulien ja
Kirkkohallituksen nimittämään itselleen tietosuojavastaavan. Yksi
tietosuojavastaava voidaan nimittää useampaa seurakuntaan tai
tuomiokapitulia varten.
Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiantuntijana, neuvonantaja,
kouluttajana, valvojana ja yhdyshenkilönä. Tietosuojavastaa ei
kuitenkaan ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta
vaan vastuu kuuluu edelleenkin rekisterinpitäjälle/organisaation
johdolle. Lisäksi tietosuojavastaavan on oltava riippumaton eli hän ei
saa ottaa vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen yhteydessä.
Valtakunnallisesti suurin osa seurakunnista ei vielä ole nimennyt
tietosuojavastaavaa, koska tällä hetkellä vaihtoehtoisia ratkaisuja on
useita: seurakunta-\seurakuntayhtymäkohtainen,
tuomiokapitulikohtainen, IT-aluekohtainen, keskusrekisterikohtainen tai
jokin muu yhteistyömalli. Lisäksi on selvitettävä tapauskohtaisesti, onko
tarvetta rekrytoinnille, ostopalvelulle vai voidaanko hyödyntää jo
olemassa olevia henkilöresursseja.
Asetuksen edellyttämän tietosuojavastaavan lisäksi kirkon oman
ohjeistuksen mukaisesti, seurakuntien on nimettävä erillinen
seurakuntakohtainen tietosuojaryhmä ja\tai tietosuojan yhteyshenkilö.
Kirkon keskusrahaston on nimennyt 1.10.2017 tietosuojavastaavaksi
lakimies Mikko Tähkäsen, joka toimii Kirkkohallituksen,
tuomiokapitulien ja tarvittaessa Kirkon keskusrahaston IT-alueeseen
kuuluvien seurakuntien tietosuojavastaavana. Hänen tehtäviinsä kuuluu
myös koordinoida kirkon tietosuojavastaavien valtakunnallista
yhteistyötä.
IT-alueet ovat tehneet yhteistyössä seurakunnille tietosuojaan liittyvää
ohjeistuista ja se on julkaistu IT-alueen intrassa 27.10.2017. Tämän
lisäksi Kirkon keskusrahasto on avannut valtakunnallisen
tietosuojasivuston (https://nuotta.evl.fi/tietosuoja) kaikille kirkon
työntekijöille 8.11.2017.
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Keski-Suomen IT-alueen perussopimuksen mukaisesti, tietosuojatyö eikä
varsinkaan EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät tietosuojavastaavan
tehtävät, kuulu IT-alueen vastuulle. Nykyisillä IT-aluekeskuksen
henkilöstöresursseilla, tietosuojavastaavan tehtävät voitaisiin kuitenkin
hoitaa määräaikaisesti 1.1.2018 – 31.12.2018 nykyisiä tehtävänkuvia
muuttamalla.
Määräaikaisuuden jälkeen asia pitäisi selvittää uudelleen, kun on
tarkemmin tietoa mm. kansallisesta lainsäädännöstä, valtakunnallisesta
kirkon tietosuojatyön organisoinnista, mahdollisesta Lapuan
hiippakunnan keskusrekisterihankkeesta, tulevista Jyväskylän ITaluekeskuksen henkilöresursseista, sekä tietosuojavastaavan tehtävien
hoidon laajuudesta ja vaikutuksesta työaikaan.
Tietosuojavastaajan tehtävien lisääminen IT-alueelle vaatisi
perussopimuksen muutoksen, jonka kaikki 16 IT-alueen seurakunnan
kirkkovaltuustoa hyväksyisivät. Aikataulullisesti tämä ei todennäköisesti
tulisi onnistumaan ennen EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloa
25.5.2018. Samassa yhteydessä perussopimusta olisi muutenkin syytä
tarkastella ja päivittää.
Määräaikaisen muutoksen vuoksi, Jyväskylän seurakunnassa asiaa on
valmisteltu siten, että IT-alueen perussopimusta ei tarvitsisi uusien
tietosuojatyövelvoitteiden osalta muuttaa. Sen sijaan seurakunnat
nimeäisivät Jyväskylän seurakunnan it-tukihenkilö Matti Metson
määräaikaisesti seurakunnan tietosuojavastaavaksi 28.2.2018
mennessä, jonka jälkeen asia tuotaisiin uudelleen yhteisjohtokuntaan
käsiteltäväksi. Järjestely ei lisäisi merkittävästi IT-aluekeskuksen
kustannuksia eikä seurakuntien hyväksytyt maksuosuudet nousisi
vuodelle 2018. ¨
Mikäli yksi tai useampi seurakunta ei halua nimetä it-tukihenkilö Metsoa
tietosuojavastaavaksi, määräaikainen sopimus raukeaisi ja seurakuntien
pitäisi itsenäisesti hoitaa tietosuojavastaavan nimeäminen ja siihen
liittyvät tehtävät.
Matti Metso puoltaa järjestelyjä ja hänet on ilmoitettu yhdessä kahden
muun Jyväskylän seurakunnan työntekijän kanssa marraskuussa 2017
alkaneeseen Osaava tietosuojavastaa (15 op) –
täydennyskoulutusohjelmaan. Koulutuksen kustantaa Jyväskylän
seurakunta."
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto nimeää Saarijärven seurakunnan EU:n tietosuojaasetuksen edellyttämäksi tietosuojavastaavaksi 1.1.2018 alkaen
Jyväskylän seurakunnan it-tukihenkilön Matti Metson.
Kirkkoneuvosto toteaa, että nimitys on aluksi määräaikainen
31.12.2018 asti. Kirkkoneuvosto toteaa kannanottonaan, että
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yhteistyötä olisi luontevaa ja hyödyllistä jatkaa myös määräajan
jälkeen. Kirkkovaltuustot voisivat tarvittaessa muuttaa
perusopimusta niin että Keski-Suomen alueen yhteisen EUtietosuojavastaavan nimitys voitaisiin muuttaa toistaiseksi voimassa
olevaksi.
2. Kirkkoneuvosto nimeää lisäksi kirkon oman ohjeistuksen mukaisesti
Saarijärven seurakunnan erilliseksi tietosuojahenkilöksi 1.1.2018
alkaen toistaiseksi talousjohtaja Emilia Jalomäen. Hän toimii
tietosuoja-asioissa seurakunnan vastuu- ja yhteyshenkilönä.

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 2.).

17 §
FINGRID OYJ:N ENNAKKOHALTUUNOTTOSOPIMUS /
Katajajärvi 729-401-10-56 ja Jokela 729-408-34-206
Fingrid Oyj on ryhtynyt toimenpiteisiin hankkiakseen PetäjävesiKinnula – nimistä 400 kv voimansiirtojohtoa varten tarvittavan
käyttöoikeuden supistuksen. Allekirjoittamalla sopimuksen Fingrid
Oyj:n kanssa seurakunta myöntää voimansiirtoyhtiölle oikeuden jo
ennen lunastuslain mukaista ennakkohaltuunottoa rakentaa ko. johdon
edellä mainittujen tilojen alueiden kautta.
Fingrid Oyj maksaa seurakunnalle maanomistajana ennen lunastuslain
edellyttämää ennakkohaltuunottoa suoritetusta ja aiheutetusta haitasa
erityiskorvauksen, mikä on 15 % lunastustoimituksessa määrättävästä
lunastuskorvauksesta, kuitenkin vähintään 50 euroa.
LIITTEENÄ 1 sopimukset ja karttakuvat voimansiirtojohdon sijainnista.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Fingrid Oyj:n sopimusluonnoksen ja
valtuuttaa talousjohtaja Emilia Jalomäen allekirjoittamaan molemmat
sopimukset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
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KIVIJÄRVEN KOTISEUTUYHDISTYS RY:N PYYNTÖ TILOJEN
MAKSUTTOMASTA KÄYTTÖOIKEUDESTA KIVIJÄRVELLÄ
KESÄLLÄ 2018
Kivijärven kotiseutuyhdistys ry. pyytää 15.1.2018 päivätyllä kirjeellään
Kivijärvellä sijaitsevien seurakunnallisten tilojen maksutonta
käyttöoikeutta tulevana kesänä Kivijärvi Soi -tapahtuman ajaksi.
Yhdistys järjestää Kivijärvellä kansainvälisen klassisen musiikin
mestarikurssin. Tapahtumaan kuuluu myös konsertteja. Kurssilaiset
opiskelisivat ja harjoittelisivat seurakuntatalossa 10 päivän ajan.
Konserteista ainakin kaksi pidettäisiin seurakuntatalossa.
Seurakuntatalon harjoitteluaika olisi tiistaista 17.07. torstaihin 26.07.
(Jenny Anvelt-Scarafoni, Anveltin laulajat ja Ivari Ilja). Konsertit
pidettäisiin perjantaina 20.07. (laulukonsertti I) ja torstaina 26.07.
(laulukonsertti II), kumpikin klo 19 alkaen.
Kotiseutuyhdistys järjestää tapahtuman nyt kahdeksatta kertaa sen
jälkeen, kun Kivijärven kunta vetäytyi järjestelyvastuusta vuodesta 2010
alkaen. Tapahtuman kustannusarvio on noin 17.000 euroa. Tapahtuma
rahoitetaan kurssi- ja pääsymaksuin sekä sponsorituloin. Sponsoritulot
ovat yhdistyksen mukaan laskussa.
Yhdistys toivoo seurakunnaltaan edelleen talkoohenkeä siten, että se
voisi käyttää tiloja maksutta tapahtuman ajan. Seurakunta tullaan
mainitsemaan tapahtuman tukijoissa. Yhdistys vastaa tilojen
siivouksesta tapahtuman ajan ja virityttää flyygelin ja pianon
yhdistyksen kustannuksella.
Kivijärven kappelineuvosto on puoltanut anomusta kokouksessaan
24.1.2018.
Kivijärven kotiseutuyhdistys ry.:n kirje on LIITTEENÄ 2.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1. luovuttaa Kivijärven seurakuntatalon tilat maksutta Kivijärven
kotiseutuyhdistys ry.:n käyttöön Kivijärvi Soi -tapahtumaa varten
ajalla 17.-26.07.2018 anomuksen mukaisesti;
2. hyväksyy yhdistyksen ehdotuksen, jonka mukaan Hannu Ahonen
vastaa ovien avaamiseen ja lukitukseen liittyvistä asioista;
3. hyväksyy, että yhdistyksen sihteeri Pirkko Oinonen vastaa tilojen
siivouksesta ja muista järjestelyistä;
4. edellyttää, että konserttiohjelmat hyväksytetään etukäteen
kappalaisella tai kanttorilla;
5. päättää, että seurakunta ei tarjoa työvoimaa järjestelyihin eikä toimi
tapahtuman järjestäjänä;
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6. toteaa, että seurakunta toimii tapahtuman tukijana tarjoamalla
seurakuntatalon tilat tapahtuman käyttöön;
7. oikeuttaa kappalaisen luovuttamaan tapahtuman ajaksi
vastuuhenkilölle kuittausta vastaan seurakuntatalon avaimet;
8. laskuttaa tapahtuman aikana seurakunnalle mahdollisesti syntyvät
ylimääräiset kulut tapahtuman järjestäjältä; ja
9. edellyttää, että tapahtuma ei häiritse seurakunnan tavanomaista
toimintaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (1. -9.).

19 §
MIRELLA LIIMATAISEN IRTISANOUTUMISILMOITUS
Palkattomalla työvapaalla oleva Mirella Liimatainen on ilmoittanut
sähköpostitse 4.1.2018 irtisanoutuvansa lastenohjaajan työsuhteestaan.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
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20 §
HAUTOJEN HALLINTAOIKEUDEN PÄÄTTYMINEN
Saarijärven seurakunnan hautausmailla ei ole vielä toteutettu hautojen
hallintaoikeuksien päättymisen perusteella haltuunottoja seurakunnalle.
Hautaoikeus kuitenkin luovutetaan määräajaksi eli korkeintaan 50
vuodeksi. Seurakunta on pitänyt kirjaa hallintaoikeuksien päättymisestä,
mutta niiden päättymisestä ei ole tiedotettu eikä seurakunta ole tehnyt
päätöksiä hautojen ottamisesta seurakunnan haltuun. Siksi seurakunta ei
ole myöskään saanut tehokkaasti perittyä hautaoikeuden jatkamisesta
maksua (1.1.2018 alkaen 2 e/vuosi) tai voinut jakaa hautapaikkoja
uudelleen.
Kirkkohallituksen mukaan hautojen hallintaoikeuksien tarkkaileminen
on etu kaikille osapuolille, koska se mahdollistaa jo olemassa olevien
hautojen ja hautausmaiden käytön mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi
se osittain estää vanhojen hauta-alueiden museoitumisen. Unohdetuille
haudoille on lisäksi mahdollista löytää uusia käyttäjiä (hoitajia).
Hautojen hallintaoikeusaikojen tarkkaileminen on työlästä, mutta
säästyneet arkkuhautapaikat tuovat työpanoksen takaisin myös
taloudellisessa mielessä. Lisäksi säännöllinen hallinta-aikojen tarkastelu
varmistaa hautausmaakirjanpidon ajantasaisuuden.
Lainsäädännön mukaan hautaoikeus lakkaa, kun määräaika
pidennyksineen on kulunut loppuun, kun hautaoikeus on julistettu
menetetyksi (kirkkolaki 1274/2003 17 luku 5 § 3 mom) tai kun
oikeudenhaltijat ovat luovuttaneet hautaoikeuden takaisin. Hyvään
hallintoon kuuluu, että seurakunta mahdollisuuksien mukaan ottaa
hautaoikeuden haltijaan yhteyttä, kun määräajaksi annettu hautaoikeus
on umpeutumassa. Tämä voi tapahtua kirjeitse, lehdessä kuuluttamalla ja
asettamalla haudalle hallinta-ajan päättymisestä kuulutusilmoitus.
Hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus jatkaa hautaoikeuden
voimassaoloaikaa (kirkkolaki 1274/2003 17 luku 2 § 2 mom).
Aikaisemmin hautapaikkoja on saatettu myydä enemmän kuin vain kaksi
vierekkäistä paikkaa, mikä on nykykäytäntö. Hautaoikeuden haltijan
jatkaessa hallintaoikeutta myönnettäisiin hänelle vain kaksi vierekkäistä
paikkaa. Jos hautaoikeuden haltija haluaa hallintaoikeuden koko
aikaisempaan hauta-alueeseen, tulee hänen tehdä hakemus sukuhautaalueen hallintaoikeuden jatkamisesta kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto
käsittelee hakemukset hautapaikkojen hallintaoikeuksien päättymisen
yhteydessä eli korkeintaan vuosittain.
Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota
hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki,
jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää
muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos
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hautamuistomerkkiä (myös reunakivet) ei ole poistettu kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu
tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan
ylläpitäjälle vastikkeetta (hautaustoimilaki 457/2003 14 § 3 mom).
Saarijärven seurakunnassa helpoin hautausmaa aloittaa hautojen hallintaaikojen tarkastelu on Kolkanlahden hautausmaalla, koska sen
hautakirjanpito on ajan tasalla ja sähköisessä rekisterissä. Hautausmaan
ensimmäiset hautapaikat on otettu käyttöön 60 vuotta sitten, joten
hallinta-aikojen päättymisiä on näiden ensimmäisten hautojen osalta jo
tullut vastaan. Kolkanlahden hautausmaalta seurakunta saisi prosessin
hoitamisesta arvokasta kokemusta ja tietoa, mitä voitaisiin myöhemmin
hyödyntää seurakunnan muilla hautausmailla.
Päätös hautojen hallinta-aikojen tarkastelusta hautojen
uudelleenluovutukseen on monivuotinen. Esimerkkiaikataulu:
2019:
Kirje hautapaikkojen haltijoille, jos osoite löytyy
Tiedote lehteen
Tiedote haudoille
2020:
Toinen tiedote lehteen
2021:
Haudoille 2. kuulutus: hautaoikeuden päättymisestä.
Tiedote lehteen
Päätös hallinta-ajan päättymisestä ja haudan siirtymisestä
seurakunnalle.
Muistomerkit poistetaan (säilytetään 3 vuotta)
2024:
Muistomerkit tuhotaan ja hautojen uudelleen luovutus
alkaa
Kirkkolain nojalla seurakunnalle palautuneet, unohdetut sekä
hautaoikeusajan päättyessä uudelleen lunastamatta jääneet
arkkuhautapaikat rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi hautaoikeuden
menetyspäivästä lukien. Tänä aikana niitä voidaan luovuttaa henkilöille,
joilla olisi oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan ennen
menetyspäätöstä. Haudasta peritään maksu voimassa olevan hinnaston
mukaisesti.
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Saarijärven seurakunta aloittaa hallinta-aikojen tarkastamisen, asiasta
tiedottamisen ja hautapaikkojen haltuun ottamisen hallintaoikeuksien
päättymisen jälkeen.
2. Tarkastelu aloitetaan Kolkanlahden hautausmaalta kesällä 2018
3. Seurakunta tiedottaa hautaoikeuden haltijoille menettelystä kirjeitse
(osoitteen ollessa tiedossa), paikallislehdissä, seurakunnan
kotisivuilla ja haudoille asetettavilla tiedotteilla.
4. Hautaoikeuden haltijoille annetaan ensimmäisen tiedotteen jälkeen
vähintään kaksi vuottaa aikaa hakea hallintaoikeuden jatkamista.
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5. Päätös hautapaikan siirtymisestä seurakunnan hallintaan tehdään
kirkkoneuvostossa.
6. Kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, eli haudan siirtyessä
seurakunnalle, hautaoikeuden haltijalla on kuusi kuukautta aikaa
siirtää muistomerkki pois haudalta. Muistomerkkejä säilytetään
vähintään kolme vuotta ennen niiden tuhoamista.
7. Haudat luovutetaan uudelleen käyttöön aikaisintaan kolmen vuoden
kuluttua kirkkoneuvoston päätöksestä ottaa hauta seurakunnan
hallintaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (1. – 7.).
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TARVAALAN PAPPILAN LAITTAMINEN AVOIMEEN MYYNTIIN
Tarvaalan pappilan määräala on noin 3,63 ha ja se on osa Tarvaalan tilaa
(729-408-3-106). Määräalalla sijaitsee rantaviivaa noin 600 metriä.
Alueen kaava on vahvistettu 8.12.2014. Kaavamerkinnät ovat ALPY/s ja
VL/s. Alueella sijaitsee Tarvaalan pappila, pappilan ulkorakennus,
väentupa, varastorakennus, aitta, vanha ulkorakennus ja rantasauna sekä
maakellari ja jätekatos. Määräalalla on kaavan perusteella vapaata
rakennusoikeutta.
Saarijärven seurakunnan 2017 päivitetyssä strategiassa todetaan:
”Seurakunnan omistuksessa pidetään kiinteistöjä, jotka palvelevat
seurakunnan perustehtävää tai joista seurakunta saa nettotuottoja
toimintansa rahoittamiseen. Seurakunta pyrkii luopumaan toiminnalle
tarpeettomista tai taloudellisesti tuottamattomista kiinteistöistä.
Tarvaalan pappilan myyntiä tontteineen jatketaan uuden asemakaavan
saatua lainvoiman.”
Tarvaalan pappilasta on tilattu kaksi arviointilausuntoa, toinen
Saarijärven kiinteistönvälitys Oyj:n Lauri Pasaselta ja toinen OPKiinteistökeskuksen Harri Piispaselta. Lausunnot ovat LIITTEINÄ 3 ja
4.
Arvioissa on laskettu rakentamattomien tonttien, olemassa olevien
rakennusten ja maa-alueen arvo. Alempi hinta-arvio on 520.000 euroa ja
korkeampi 600.000 euroa, molemmissa +-10 prosentin varauma.
Kiinteistötyöryhmän kokouksessa 24.1.2018 käsiteltiin Tarvaalan
pappilan myyntiä:
- Kiinteistöstä on ilmaissut kiinnostuksensa neljä tahoa.
- Kiinteistötyöryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle seuraavaa
aikataulua: Kirkkoneuvosto tekee 8.2.2018 päätöksen kiinteistön
laittamisesta aktiiviseen myyntiin. Halukkaat ostajat voisivat
tehdä tarjouksia 10.4.2017 saakka. Siten kirkkoneuvosto ehtisi
käsittelemään ne 17.5. ja kirkkovaltuusto 24.5.
Kirkkoneuvoston kokoukseen tuodaan lisätietoa myyntiprosessista ja
markkinointikustannuksista (talousjohtajan palaveri kiinteistönvälittäjän
kanssa to 2.2.2018).
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Saarijärven seurakunta laittaa Tarvaalan pappilan ja siihen liittyvän
3,63 hehtaarin määräalan rakennuksineen, liittymineen ja
rakennusoikeuksineen myyntiin.
2. Saarijärven kirkkoneuvostolle osoitetut tarjoukset voi lähettää
suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen ”Saarijärven seurakunta,
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Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi”. Kirjekuoren päälle tulee laittaa
merkintä ”Tarvaalan pappila” viimeistään 2.5.2018.
3. Tarjoukset voivat koskea koko määräalaa rakennuksineen tai osia
siitä. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä
yhtään tarjousta.
4. Tarjouksille ei aseteta alarajaa.
-----Talousjohtajan ja kiinteistönvälittäjä Lauri Pasasen to 2.2.2018 pidetyssä
palaverissa tuli esille seuraavat seikat myyntiin liittyen:
-

-

-
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Tarvaalan pappilan vuokrasopimus päättyy 14.11.2018
Kiinteistönvälittäjän arvion mukaan paras tapa myydä määräala
rakennuksineen ja rakennusoikeuksineen olisi seuraava:
o Laitetaan koko määräalalle 3,63 ha rakennuksineen ja
rakennusoikeuksineen 600.000 euron pohjahinta.
Pohjahinta tarvitaan ilmoituksia varten (Valtioneuvoston
asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista
130/2001)
o Myös osatarjouksia voi jättää seuraavasti:
 Pappila + sauna (+ väentupa ja 2 viereistä
rakennusta hallinnanjakosopimuksella viereiseltä
tontilta) + niemenkärki (VL -merkintä kaavassa)
440.000 e
 Pappila yksinään
 Väentupa yksinään (hallinnanjakosopimuksella
muun tontin suhteen)
 Eteläinen määräala, jossa 1760 kerrosneliötä
rakennusoikeutta 120.000 e
 Pohjoinen määräala, jossa 1185 kerrosneliötä
rakennusoikeutta 80.000 e
 VL-merkitty alue kuuluu siis Pappilaan
 Paalutetaan kaikkien tonttien rajat (tontteja kolme
+ VL-alue)
Kiinteistönvälittäjän arvion mukaan paras myyntiaikataulu olisi
seuraava: to 26.4. – pe 10.8.2018 klo 16
Tarjoukset jätettäisiin kiinteistönvälittäjälle
Myyntiä varten kiinteistöstä otettaisiin ilmavalokuvat (drone) ja
video (kuuluvat välityspalkkioon)
Ilmoitukset laitetaan Ykkösiin, Keskisuomalaisen ja
paikallislehtiin. Ensimmäinen ilmoituskerta Sampossa 26.4.,
Keski-Suomalaisessa 28.4. ja Ykkösissä viikolla 18. Ilmoitukset
laitettaisiin kerran kuussa (n. 2000 e per kuukausi)
Kiinteistönvälittäjän palkkio 3,8 prosenttia (normaali prosentti
4,5 %, mutta alennusta, koska seurakunta maksaa lehtiilmoitukset), ei pohjapalkkiota
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Palaverissa ilmi tulleiden seikkojen perusteella talousjohtaja toi
kokoukseen muutetun päätösehdotuksen.
Talousjohtajan muutettu päätösehdotus:
1. Saarijärven seurakunta laittaa Tarvaalan pappilan ja siihen liittyvän
3,63 hehtaarin määräalan rakennuksineen, liittymineen ja
rakennusoikeuksineen myyntiin.
2. Myynnistä vastaa Saarijärven Kiinteistövälitys Oyj / Lauri Pasanen
3. Kiinteistönvälittäjän palkkio on 3,6 prosenttia
4. Seurakunta vastaa lehti-ilmoittelukustannuksista
5. Pohjahinnat ovat seuraavat:
a. Koko määräala 3,63 ha rakennuksineen ja
rakennusoikeuksineen: 600.000 euroa
b. Pappila + sauna (+ väentupa ja 2 viereistä rakennusta
hallinnanjakosopimuksella viereiseltä tontilta) + niemenkärki
(VL –merkitty alue kaavassa) 440.000 euroa
c. Pappila yksinään: ei pohjahintaa
d. Väentupa yksinään (hallinnanjakosopimuksella muun tontin
suhteen): ei pohjahintaa
e. Eteläinen määräala, jossa 1760 kerrosneliötä
rakennusoikeutta: 120.000 euroa
f. Pohjoinen määräala, jossa 1185 kerrosneliötä
rakennusoikeutta: 80.000 euroa
6. Tarjoukset voivat koskea koko määräalaa rakennuksineen tai osia
siitä. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä
yhtään tarjousta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (1. -6.).
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KIVIJÄRVEN PAPPILAN LAITTAMINEN AVOIMEEN MYYNTIIN
Kiinteistötyöryhmän kokouksessa 24.1.2018 Tarvaalan pappilan
myyntiä koskevassa keskustelussa esiin nousi myös Kivijärven pappila,
eli Havaksen pappila:
- Kiinteistötyöryhmä ehdottaa, että samalla laitetaan myyntiin
myös Kivijärvellä sijaitseva Havaksen pappila. Pappila on ollut
jo kauan käyttämätön, huonossa kunnossa ja puutarha
villiintynyt. Silti siitä on vuositasolla 1000 euron turhat kulut eli
kymmenessä vuodessa 10 000 euroa. Pappiloiden yhteinen
myynti-ilmoitus voisi tuoda lisää kiinnostuneita ja lisähuomiota.
Kivijärven pappila on huonossa kunnossa eikä sitä ole käytetty pitkään
aikaa mihinkään. Saarijärven seurakunnan strategian mukaista pappilan
omistaminen ei ole. Alueelle 2008 valmisteltu kaava ei edennyt ikinä
valtuustoon saakka. Kahden pappilan myynti-ilmoitus yhtä aikaa voisi
tuoda enemmän kiinnostuneita ostajia molemmille pappiloille.
LIITTEENÄ 5 on kaavaluonnos, josta näkyy Kivijärven Tervaniemeen
suunniteltu alue. Keskellä sijaitsee Kivijärven pappila ja määräalue,
jonka seurakunta voisi laittaa myyntiin (alue merkitty punaisella
ruksilla).
Kirkkoneuvoston kokoukseen tuodaan lisätietoa myyntiprosessista ja
markkinointikustannuksista (talousjohtajan palaveri kiinteistönvälittäjän
kanssa to 2.2.2018).
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Saarijärven seurakunta laittaa Havaksen pappilan myyntiin.
2. Saarijärven kirkkoneuvostolle osoitetut tarjoukset voi lähettää
suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen ”Saarijärven seurakunta
Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi”. Kirjekuoren päälle tulee laittaa
merkintä ”Kivijärven pappila” viimeistään 2.5.2018.
3. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.
4. Tarjouksille ei aseteta alarajaa.
----Talousjohtajan ja kiinteistönvälittäjä Lauri Pasasen to 2.2.2018 pidetyssä
palaverissa todettiin, että Havaksen pappilalle tulee laittaa pohjahinta
ilmoituksia varten (Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa
annettavista tiedoista 130/2001). Pohjahinta voisi olla 1.000 euroa.
Todettiin, että seurakunta voisi myydä myös yhden kaavoittamattoman
rantatontin pappila-alueen lisäksi. Ilmoittelu voidaan hoitaa yhdessä
Tarvaalan pappilan myynnin kanssa. Näiden seikkojen perusteella
talousjohtaja toi kokoukseen muutetun päätösehdotuksen.
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Talousjohtajan muutettu päätösehdotus:
1. Saarijärven seurakunta laittaa Havaksen pappilan myyntiin
2. Samassa yhteydessä seurakunta voi myydä myös rantaan rajoittuvan
määrä-alan (LIITTEESSÄ 5 kuvatut rantatontit).
3. Myynnistä vastaa Saarijärven Kiinteistövälitys Oyj / Lauri Pasanen
4. Kiinteistönvälittäjän palkkio on 3,6 prosenttia
5. Seurakunta vastaa lehti-ilmoittelukustannuksista
6. Pohjahinta Havaksen pappilalle on 1.000 euroa
7. Pohjahinta rantatontille on 1.000 euroa
8. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään
tarjousta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian lisävalmisteluun ja pyytää Kivijärven
kappelineuvostolta asiasta lausunnon.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

8.2.2018
23 §
KIVIJÄRVEN VANHUSTENTUKI RY:N AVUSTUSHAKEMUS
Kivijärven vanhustentuki ry:lta saapui 30.1.2018 samana päivänä
päivätty anomus. Yhdistys ilmoittaa lopettavansa asuntojen
vuokraustoimintansa 30.4.2018 ja muun toimintansa myöhemmin
vuoden 2018 aikana. Tällä hetkellä asuntojen vuokrausaste on 33,3
prosenttia. Yhdistys ilmoittaa toimittaneensa Kivijärven kunnalle
anomuksen vesilaskujen saamiseksi anteeksi. Näillä näkymin kunta
katkaisisi vedentulon vanhustentaloihin 2.5.2018. Rivitalojen
purkamiseen haetaan ARA:n purkamisavustusta. Seurakunnalla ja
yhdistyksellä on tässä yhteinen intressi, koska yhdistyksen toiminnan
loppuessa seurakunta maanomistajana vastaa rivitaloista jatkossa.
Vuokratulojen loppuessa yhdistyksellä on ennen talojen purkamista
menoja mm. kiinteistöveroja. Seurakunnan kannalta on taloudellisesti
tärkeää, että yhdistys pysyy toimintakuntoisena ja kykenevänä hakemaan
ARA:lta avustusta. Seurakunta ei voi hakea ARA:lta purkamisavustusta.
Talousjohtaja on siksi neuvotellut yhdistyksen kanssa limiittimuotoisesta
avustuksesta, jota yhdistys nostaisi enintään 4.000 euroon saakka ja vain
laskuja vastaan yhdistyksen omien varojen loppuessa.
Kivijärven vanhustentuki ry:n anomus LIITTEENÄ 6.
Talousjohtajan päätösehdotus:
1. Saarijärven seurakunta myöntää Kivijärven vanhustentuki ry:lle
limiittimuotoisen avustuksen, joka on korkeintaan 4.000 euroa.
2. Yhdistys voi nostaa avustusta vain perusteltuja laskuja vastaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (1. – 2.).

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

8.2.2018
24 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen pöytäkirja
3/2017 (LIITE 7)
2. Saarijärven seurakunnan kotisivut ovat uudistuneet 29.1.2018
3. Lapuan hiippakunta on myöntänyt pastori Mervi Sahinaholle
virkavapautta Saarijärven seurakunnan seurakuntapastorin virasta
28.3.2018 – 8.2.2019.
4. Kirkkoherran päätökset 17/2017 ja 18/2017 (nähtävillä kokouksessa)
5. Talousjohtajan päätös 19/2017 (nähtävillä kokouksessa)
6. Vaasan hallinto-oikeuden päätös Matti Hannosen
kirkollisvalituksesta 17/0514/1: hallinto-oikeus hylkäsi valituksen
(nähtävillä kokouksessa)
7. Kivijärven kappelineuvoston 1/2018 kokouspöytäkirja (LIITE 8)
8. Kannonkosken kappelineuvoston 1/2018 kokouspöytäkirja.
Huom: § 8. (LIITE 9)
9. Keskiviikkona 14.2. klo 18 Kannonkosken kappelineuvostolle info
Kannonkosken seurakuntatalon remontista ja seurakunnan
päätöksentekoprosessista.
10. Kiinteistötyöryhmän 24.1.2017 pidetyn kokouksen muistio (LIITE
10)
11. Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportti 6.12.2017 – 23.1.2018
(LIITE 11)
12. Henkilökunnalle järjestetty ensiapukoulutukset 19.1. ja 31.1.
13. Nordea Markets Tuottoraportti 360 31.12.2017. Nordea suosittelee
jatkamista samalla salkulla, ei vaihtoja. (LIITE 12)
Pekka Viljakainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen
21.05.

25 §
KIIREELLISET ASIAT
Kiireellisenä asiana käsiteltiin 26 § Puutavaraleimikon myyminen / 216403-1-778 Ojala

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

8.2.2018
26 §
PUUTAVARALEIMIKON MYYMINEN / 216-403-1-778 Ojala
Kannonkoskelle Ojalan tilalle (216-403-1-778) on valmisteltu myyntiin
mänty- ja kuusivaltainen leimikko. Osa alueesta (1,3 ha) on
ensiharvennusta, osa harvennushakkuuta (8,8 ha) ja osa avohakkuuta
(2,1 ha).
Määräaikaan mennessä saatiin 4 tarjousta. Tarjousyhteenvedon mukaan
tarjousten kokonaishinta-arviot ovat seuraavat:
Stora Enso Oyj
Keitele Forest Oy
Mhy K-S Puunvälitys
Metsä Group

42.591 euroa
41.916 euroa
41.792 euroa
39.663 euroa

Karttaliite on LIITTEENÄ 13.
Puukaupan tarjousvertailu on LIITTEENÄ 14.
Tarjoukset nähtävänä kokouksessa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) toteaa, että Stora Enso Oyj on jättänyt leimikosta hinnaltaan
korkeimman 42.591 euron tarjouksen; ja
2) em. perusteella päättää hyväksyä Stora Enso Oyj:n tarjouksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (1. – 2.).

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

Pöytäkirjan tarkastus:

