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94 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sari
Honkosen varaedustajana paikalla on Anneli Kautto. Varapuheenjohtaja
Timo Jokinen on ilmoittanut saapuvansa myöhemmin.

95 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Edellisessä kokouksessa
pöytäkirjan tarkastajina ovat toimineet Vesa-Matti Laaksonen ja Tuula
Kinnunen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anna-Liisa Talaskiven
ja Pirjo Leppämäen.

96 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:
Työjärjestys hyväksyttiin ehdotetussa muodossa seuraavilla muutoksilla:
- Kiireellisenä asiana päätettiin käsitellä § 107 Tarvaalan pappilan
vuokrasopimus ajalle 15.11.2018 – 5.1.2019
- Todettiin, että § 100 on tullut päätösehdotus
- Varapuheenjohtaja Timo Jokinen toimii puheenjohtajana
henkilöstöasioissa (§ 104 § ja § 105)

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
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97 §
TUULIVOIMAPUISTON VUOKRASOPIMUSHAKEMUS / LahjaKivimäki 729-406-2-181
Megatuuli Oy on lähettänyt Saarijärven seurakunnalle 12.9.2018
anomuksen Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy:n tuulivoimapuistoalueen
tielle ja maakaapeleille tarvittavan alueen vuokraamiseksi (LahjaKivimäki 729-406-2-181).
LIITE 1 Vuokrasopimus liitteineen
LIITE 1A Selvitys vuokran määräytymisestä (sähköposti 11.10.2018)
Saarijärven kaupungilta on varmistettu, että Soidinmäen
tuulivoimapuiston osayleiskaava on lainvoimainen ja hanke etenemässä
toteutukseen. Tuulivoimaloita on luvitettu 7 kpl, nämä eivät sijaitse
seurakunnan mailla.
LIITE 2 Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava
Keski-Suomen metsänhoitoyhdistykseltä on varmistettu seuraavat seikat:
 Kaikki tiet, niin vanhat kuin uudetkin, tulee luovuttaa
seurakunnalle korvauksetta vuokrasopimuksen päätyttyä
vähintään alkuperäisessä kunnossa.
 Kaadettavat puut saadaan välitettyä eteenpäin tarvittaessa (myös
pienet määrä)
 Vuokrauksen päättymisen jälkeen olisi vuokralaisen purettava
kaikki rakenteet.
Tien rakentamista voidaan pitää hyvänä asiana ja tuulivoimapuiston
tarpeiden vuoksi tiestä tehdään todennäköisesti hyvä. Koska
seurakunnan maille rakennetaan vuokrasopimuksen mukaisesti vain tie
ja maakaapelit, rakenteiden jääminen vuokranantajan vastuulle ole yhtä
suuri riski kuin tuulivoimaloiden kohdalla (kaapeli vs. tuulivoimala).
Tuulivoimapuistolla on mahdollisuus hakea teiden ja kaapeleiden
rakentamiselle lupaa Maanmittauslaitoksen rasitetoimituksen kautta.
Rasitetoimituksessa korvaus vuokranantajalle jää vähäisemmäksi kuin
vuokraoikeusmallissa, olettaen, että tuulivoimaloiden rakentaminen
toteutuu.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1) vuokrata Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy:lle seurakunnan
kiinteistön Lahja-Kivimäki (kiinteistötunnus 729-406-2-181) alueelta
vuokrasopimuksen karttaliitteen mukaisen 34 hehtaarin alueen,
2) rajoittaa vuokraoikeuden koskemaan ainoastaan voimalakuljetuksia
varten rakennettavaa tietä sekä sen välittömään läheisyyteen
asennettavaa sähkön siirtoon tarvittavaa maakaapelia.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
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Pöytäkirjan tarkastus:

25.10.2018

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 2.).
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98 §
KIRKKOJEN KAMERAVALVONTA
Saarijärven seurakunnalla on ollut 1.6.2016 saakka kolmen kirkon osalta
kameravalvonnan toimeksiantosopimus Turvatiimi Oy:n kanssa.
Turvatiimi tuotti hälytyskeskuspalvelut omistamansa Responda 113
Oy:n kautta. 1.6.2016 alkaen Turvatiimi Oy yhdistyi G4S Security
Services Oy:n kanssa, muodostaen AVARN Security Oy:n. Tässä
yhteydessä seurakunnan toimeksiantosopimus on siirtynyt AVARN
Security Oy:lle.
Toimeksiantosopimus sisältää myös piirivartioinnin, hälytys- ja
kuvavalvonnan, joista piirivartioinnin kustannukset ovat
merkittävimmät. Puukirkkojen vakuutusehdot vaativat
kameravalvonnan. Avarnin kameravalvonnan lisäksi seurakunta ostaa
kamerayhteyteen tarvittavan internetyhteyden erikseen Telialta.
Vuosina 2017 ja 2018 kameravalvonnassa on ollut useita ongelmia ja
kameravalvontayhteys on ollut poikki useasti, jopa useita kuukausia.
Näiden katkoksien selvittämiseen on mennyt koko henkilöstöltä paljon
aikaa. Avarn ja Telia eivät kommunikoi keskenään, joten kaikkiin
ongelmatilanteisiin tarvitaan seurakunta selvittämään asiaa.
Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut kameravalvonnan ja puitesopimus
on solmittu Viria Oy:n kanssa. Seurakunnan on mahdollista liittyä
mukaan puitesopimukseen ilman erillistä kilpailutusta.
LIITE 3 Viria Oy:n tarjous ja kameroiden sijoittelusuunnitelma
LIITE 4 Vertailu kameravalvonnan toimivuudesta ja kustannuksista
Avarnin ja Virian välillä
LIITE 5 Sitoumus liittymisestä puitesopimukseen KLKH 32 2015
kameravalvonta kokonaispalveluna
LIITE 6 Viria Oy:n kameravalvonnan palvelukuvaus
LIITE 7 Viria Oy:n LANmanage portaalin palvelukuvaus
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1) irtisanoa kameravalvontasopimuksen Avarn Oy:n kanssa,
2) irtisanoa kaikki tarpeettomat Telian liittymät,
3) antaa talousjohtajalle luvan allekirjoittaa sopimus Saarijärven
seurakunnan liittymistä puitesopimukseen KLKH 32 2015
kameravalvonta kokonaispalveluna,
4) hankkia Viria Oy:ltä 5.7.2018 kameravalvonnan päivätyn tarjouksen
mukaisesti Saarijärven seurakunnan puukirkkoihin (Saarijärvi,
Kivijärvi ja Pylkönmäki).
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 3.)
4.) Päätösehdotuksesta poiketen:

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
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Kirkkoneuvosto päättää hankkia Viriä Oy:ltä 5.7.2018 kameravalvonnan
päivätyn tarjouksen mukaisesti Saarijärven seurakunnan kaikkiin
kirkkoihin (Saarijärven kirkko: 2 kameraa, muut kirkot 1 kamera) Viria
Oy:n asiantuntemuksen mukaisesti sijoitettuna.
Lisäksi kirkkoneuvosto tahtoo selvittää mahdollisuuden liittää
Saarijärven kirkon sisäkamera osaksi kameravalvontaa.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto
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99 §
KASSAVAROJEN SIJOITUSMUUTOS
Seurakunnalla on vapaita kassavaroja noin 500.000 euroa. Huhtikuussa
2018 seurakunnan määräaikaistalletus Kannonkosken POP-pankissa
päättyi, josta ne siirrettiin seurakunnan kassatilille.
Seurakunnalla on Nordeassa sijoitettuna korkotodistuksiin 788.150,000
euroa (tilanne 29.6.2018) ja SEB:in yhdistelmärahastossa 759.598,97
euroa (tilanne 31.5.2018).
Seurakunta on pyytänyt ja saanut kaksi ehdotusta kassavarojen
sijoittamiseksi. Ehdotukset ovat Nordealta ja Säästöpankilta, LIITTEET
8 ja 9.
LIITE 10 Tarjousvertailu.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1) sijoittaa 500.000 euroa Säästöpankin Korkopainotteiseen
varanhoitoon ilman kapitalisaatiosopimusta.
2) antaa valtuudet talousjohtaja Emilia Jalomäelle ja toimistosihteeri
Sirpa Liimataiselle (kummallekin erikseen) päätöksen toteuttamiseen
ja sopimuksen tekemiseen Säästöpankin kanssa.
Varapuheenjohtaja Timo Jokinen saapui klo 17.18 tämän pykälän
käsittelyn aikana, ennen päätöksentekoa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 2.).

Pöytäkirjan tarkastus:
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100 §
KONEELLISTA HAUDANKAIVUA KOSKEVA
TARJOUSKILPAILU SAARIJÄRVEN HAUTAUSMAILLA
Saarijärven Kirkon, Läntisen ja Kolkanlahden hautausmaiden koneellista
haudankaivua koskevasta tarjouskilpailusta ilmoitettiin Sampo-lehdessä
4.10.2018. Tarjouksia pyydettiin 1.1.2019 - 30.4.2022 väliselle ajalle.
Tarjousasiakirjat on annettu kiinnostuneille urakoitsijalle. Tarjouksille
asetettu määrä aikaa päättyy 24.10. klo 15.00.
Tarjouspyyntö, työselitys ja tarjouslomake ovat LIITTEENÄ 11, 12 ja
13
Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjousten avaamispöytäkirja
jaetaan kokouksessa, LIITE 14
Päätösehdotus tuodaan kokoukseen.
------Kiinteistötyöryhmän to 25.10.2018 kokouksessa todettiin, että tarjouksia
saapui kaksi. Tarjousten avauskokous pidettiin ke 24.10.2018 klo 15
(paikalla Sari Tarvainen ja Emilia Jalomäki). Molemmat urakoitsijat
täyttävät ehdot. Uurna-, arkku-, henkilötyötunti- ja konetyötuntihinnat
ovat suhteellisen tasaiset. Kiinteistötyöryhmän esitys kirkkoneuvostolle
on, että molemmat urakoitsijat kutsutaan sopimusneuvotteluihin
marraskuun alussa ja sopimusneuvotteluiden tulosten perusteella tehdään
hankintapäätös kirkkoneuvoston marraskuun kokouksessa.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1) kutsua HT-Kone Oy:n ja Maanrakennus K. Rantalan
sopimusneuvotteluihin koneellisesta haudankaivuusta
2) valtuuttaa talousjohtaja Emilia Jalomäen, toimistosihteeri Sari
Tarvaisen ja kiinteistövastaava Keijo Sirosen toimimaan
seurakunnan edustajina sopimusneuvotteluissa,
3) siirtää hankintapäätöksen käsittelyn kirkkoneuvoston marraskuun
kokoukseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 3.).

Pöytäkirjan tarkastus:
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101 §
ELENIA OY:N ANOMUS JOHTOALUEEN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA / Heinäjoen Myllytontti 729-4083-103
Elenia Oy on lähettänyt 4.10.2018 päivätyllä kirjeellä anomuksen
johtoalueen käyttöoikeussopimuksen koskien seurakunnan omistamaa
kiinteistöä (Heinäjoen Myllytontti 729-408-3-103). Yhtiön tarkoituksena
rakentaa Säävarmaa verkkoa. Elenialla on tarve saneerata Leuhunkosken
ylittämä ilmalinja Leuhunkosken voimalaitoksen alajuoksulla. Kaapelit
porataan vesistön ali tai mikä poraus ei onnistu, niin putkitetaan ja
painotetaan vesistön pohjaan. Kaapelien toinen rantautumispaikka
sijaitsee Saarijärven seurakunnan omistamalla Heinäjoen Myllytontilla.
Rantautumispaikalle pystytetään varoitustaulu vesistökaapelista.
Sopimuksen 9 § mukaan sopimus tulee voimaan heti, kun se on
allekirjoitettu ja se on voimassa siihen saakka, kunnes verkon rakenteet
poistetaan. Johdonomistajan esittämä kertakorvaus maanomistajalle on
268,00 euroa.
Elenia Oy:n anomus on LIITTEENÄ 15.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Elenia Oy:n anomuksen johtoalueen
käyttöoikeussopimuksesta Saarijärvellä Heinäjoen Myllytontilla (729408-3-103) liitteenä olevan anomuksen mukaisesti kertakorvauksella
268,00 euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastus:
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102 §
PYHÄMÄEN ERÄ RY:N ANOMUS
Juha Kärkkäinen on toimittanut seurakunnalle tiistaina 9.10.2018
anomuksen, jossa pyydetään seurakuntaa myöntämään Pyhämäen erä
ry:lle oikeus metsästää Saarijärven kaupungin Pyhäjärven kylässä
sijaitsevalla Pyhämäki kiinteistöllä (kiinteistötunnus 729-407-13-137).
Vuokra-alueen kokonaispinta-ala on n. 32 hehtaaria.
Pyhämäen erä ry:n edellinen vuokrasopimus alueella on päättynyt
31.12.2012 ja kirkkoneuvoston päätöksellä (19.4.2018 § 53) alueen
metsäkanalintujen, jänisten ja pienpetojen metsästysoikeus on vuokrattu
yksityishenkilölle 31.12.2019 saakka.
Pyhämäen erä ry:n anomus LIITTEENÄ 16.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että
1) seurakunta tekee metsästysvuokrasopimuksen Pyhämäen erä ry:n
kanssa ajalle 1.11.2018 – 31.12.2022
2) vuokra-alue on 32 hehtaaria koostuen Pyhämäen tilasta kokonaan
(kiinteistötunnus 729-407-13-139),
3) sopimus koskee hirvieläinten, suurpetojen ja villiasian metsästystä
4) vuokrana peritään 0,17/euroa/ha/v eli 17 euroa koko vuokrakaudelta,
joka Pyhämäen erä ry:n tulee maksaa kokonaisuudessaan
seurakunnan tilille 31.12.2018 mennessä
5) Vuokraoikeutta ei saa edelleen myydä tai vuokrata.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 3.).

Pöytäkirjan tarkastus:
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103 §
TALOUSARVIOEHDOTUS 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021
Kirkkoneuvosto antoi 19.4.2018 budjettikehykset talousarviovuodelle
2019. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan kunkin tulosyksikön
budjetissa vuonna 2019 voi olla kasvua edellisvuoteen verrattuna
enintään palkkojen nousun verran. Seurakunnan toimintakulut eivät saa
kasvaa lainkaan edellisvuoden tasosta talousarviovuonna 2019.
Talousarvion valmistelua varten työaloilta pyydettiin
talousarvioehdotukset ja ehdotukset työalan tavoitteiksi ja
painopistealueiksi vuodelle 2019. Henkilöstömenoja lukuun ottamatta
talousarvioehdotuksen on koonnut työalan vastaava viranhaltija, jolla on
myös työalansa budjettivastuu. Koko seurakunnan alueella toimivien
työalojen koordinaattorit (vastaava kanttori, vastaava diakoni,
rippikoulu- ja kasvatustyön teologi sekä lähetyssihteeri) ovat koonneet
oman työalansa talousarvioehdotuksen ja vastaavat myös työalansa
budjetista. Kappeliseurakuntia koskevat ehdotukset on pyydetty
kappeliseurakuntien papeilta, jotka myös vastaavat budjetistaan.
LIITTEENÄ 17 on ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 20202021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarviossa on varsin
seikkaperäinen yleis- ja perusteluosa
Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle
pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet vastaavat talousarvion
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.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto
1) pyytää talousarvioehdotuksesta 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2020-2021 kappelineuvostojen lausunnot ja
2) hyväksyy talousarvioehdotuksen 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2020-2021 liitteen mukaan ja esittää sen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ehdolla, että asiakirjaan ei
pyydetyissä lausunnoissa esitetä muutoksia.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 2.).

Pöytäkirjan tarkastus:
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104 §
SEURAKUNTAPASTORI JUHANA NISSISEN
VIRANSIJAISUUDEN OSA-AIKAISTAMINEN
Juhana Nissinen on määrätty Saarijärven seurakuntapastorin
viransijaiseksi ajalle 9.4.2018 – 8.2.2019. Juhana on ilmaissut kesällä
2018 kirkkoherralle toiveensa siirtyä osa-aikaiseksi seurakuntapastoriksi.
Seurakunnan ja työtilanteen kannalta osa-aikaisuus on mahdollista
seurakuntapastori Tiia Lehtosen virkamääräyksen päättyessä 27.11.2018.
Nissinen, Lehtonen ja Autonen ovat käyneet yhteisiä keskusteluja ja
suunnitelleet töiden jakamisesta siten, että molemmat pastorit jatkavat
seurakunnassa osa-aikaisina ajalla 28.11.2018 - 8.2.2019. Tämä vastaisi
molempien toiveita, koska Nissinen on ilmaissut halunsa työskennellä
osa-aikaisena ja Lehtonen vastaavasti haluaa jatkaa työskentelyä
Saarijärvellä.
Alustavan tiedon mukaan seurakunnassa tarvitaan seurakuntapastorin
viransijaista 9.2.2019 alkaen syksyyn 2019. Samoin seurakunnassa
tarvitaan kausipappia kevät-syyskaudella 2019. Näin seurakunnassa
tulee olemaan kahden määräaikaisen papin tarve syksyyn 2019.
Nissinen on ilmaissut haluavansa jatkaa seurakunnassa osa-aikaisesti tai
kokoaikaisesti seurakunnan tarpeiden mukaisesti. LIITTEENÄ 18
Nissisen ilmoitus.
Kirkkoneuvoston 27.9.2018 tekemän strategisen linjauksen mukaan
seurakunnassa avattaneen osa-aikainen 75% seurakuntapastorin virka
syksyllä 2019 ja ns. kausipappimallista luovutaan.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että
Juhana Nissisen virkamääräys muutetaan osa-aikaiseksi 50% ajalle
28.11.2018 - 8.2.2019.
2) Virkapaikkana on Saarijärven kirkkoherranvirasto, ensisijaisina
työalueina Saarijärvi ja Pylkönmäki sekä toissijaisesti koko
seurakunta.
3) Palkkaus on 50% vaativuusryhmän 601 nykyisestä voimassa
olevasta palkasta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.- 3.)
Varapuheenjohtaja Timo Jokinen toimi puheenjohtajana tämän pykälän
käsittelyn ajan.

Pöytäkirjan tarkastus:
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105 §
SEURAKUNTAPASTORI TIIA LEHTOSEN VIRKAMÄÄRÄYKSEN
JATKAMINEN
Tiia Lehtonen on määrätty Saarijärven seurakuntapastoriksi 27.11.2018
asti. Juhana Nissinen on ilmaissut kirkkoherralle kesällä 2018
toivomuksensa siirtyä osa-aikaiseksi seurakuntapastoriksi. Kirkkoherra
on kertonut ja tiedottanut, että tämä on mahdollista 28.11.2018 alkaen,
mikäli Tiia Lehtosen virkamääräystä jatketaan.
Nissinen, Lehtonen ja Autonen ovat käyneet yhteisiä keskusteluja ja
suunnitelleet töiden jakamisesta siten, että molemmat pastorit jatkavat
seurakunnassa osa-aikaisina ajalla 28.11.2018 - 8.2.2019. Tämä vastaisi
molempien toiveita, koska Nissinen on ilmaissut halunsa työskennellä
osa-aikaisena ja Lehtonen vastaavasti haluaa jatkaa työskentelyä
Saarijärvellä.
Alustavan tiedon mukaan seurakunnassa tarvitaan seurakuntapastorin
viransijaista 9.2.2019 alkaen syksyyn 2019. Samoin seurakunnassa
8tarvitaan kausipappia kevät-syyskaudella 2019. Näin seurakunnassa
tulee olemaan kahden määräaikaisen papin tarve syksyyn 2019.
Lehtonen on ilmaissut haluavansa jatkaa seurakunnassa osa-aikaisesti tai
kokoaikaisesti seurakunnan tarpeiden mukaisesti. LIITTEENÄ 19
Lehtosen hakemus/ilmoitus.
Kirkkoneuvoston 27.9.2018 tekemän strategisen linjauksen mukaan
seurakunnassa avattaneen osa-aikainen 75% seurakuntapastorin virka
syksyllä 2019 ja ns. kausipappimallista luovutaan.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että
pastori Tiia Lehtosen virkamääräystä jatketaan osa-aikaisena 75%
ajalla 28.11.2018 - 8.2.2019.
2) Virkapaikkana on Saarijärven kirkkoherranvirasto, ensisijaisena
työalueena Saarijärvi ja toissijaisesti koko seurakunta.
3) Palkkaus on 75% vaativuusryhmän 601 nykyisestä voimassa
olevasta palkasta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 3.).
Varapuheenjohtaja Timo Jokinen toimi puheenjohtajana tämän pykälän
käsittelyn ajan.

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

25.10.2018
106 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1) Kuulumiset kiinteistötyöryhmän 25.10.2018 kokouksesta
2) Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportti 21.9. –24.10.2019 (jaetaan
kokouksessa)
3) Kuulumiset Kivijärven kirkon ja tapulin maalaustyöryhmän
kokouksesta 25.10.208
4) Kirkkoherran päätös 8/2018
5) Talousjohtajan päätös 5/2018
6) Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen pöytäkirja 25.9.2018 kokouksesta
7) Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan
pöytäkirja 6.9.2018 kokouksesta
8) Työsuojelun tarkastuskertomukset:
Pylkönmäen kirkko ja hautausmaa 2018/27412
Pylkönmäen seurakuntatalo ja keittiö 2018/27411
Saarijärven kirkko ja hautausmaa 2018/27409
Saarijärven seurakuntatalon keittiö 2018/27408
Kivijärven kirkko ja kellotapuli 2018/27287
Kivijärven seurakuntatalo 2018/27286 (kaikki
tarkastuskertomukset nähtävillä kokouksessa)

Pöytäkirjan tarkastus:

Kirkkoneuvosto

25.10.2018
107 §
TARVAALAN PAPPILAN VUOKRASOPIMUS AJALLE 15.11. –
5.1.2019
Tarvaalan pappilan myynti on hyväksytty kirkkovaltuuston päätöksellä
(22 § 11.9.2018) ja kirkkohallituksen päätöstä odottava ehdollinen
kauppakirja on allekirjoitettu 12.10.2018. Kauppakirjan mukaan pappila
vapautuu ostajalle sunnuntaina 6.1.2019. Nykyinen vuokrasopimus
yrittäjä Katja Valkolan/KMIV Oy:n kanssa päättyy 14.11.2018. Yrittäjä
on ilmoittanut halukkuutensa vuokrata pappilan yrityksensä käyttöön
5.1.2019 saakka.
Vuokrasopimuksen keskeiset ehdot ovat muuten samanlaiset, mutta
vuokrauksen kohteena on vain Tarvaalan pappilan, saunan ja autotallin
sisätilat.
LIITTEENÄ 20 Tarvaalan pappilan vuokrasopimus ajalle 15.11.208 –
5.1.2019.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa vuokrasopimuksen KMIV Oy:n
kanssa Tarvaalan pappilan sisätiloista ajalle 15.11.2018 – 5.1.2019,
liitteen mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Puheenjohtaja antoi kokouksen päätteeksi valitusosoituksen ja päätti
kokouksen klo 19.00.
.

Pöytäkirjan tarkastus:

