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Kirkkovaltuusto
13.4.2021
_______________________________________________________________________________
Kokouksen aluksi kirkkoherra piti alkuhartauden ja laulettiin yhdessä virsi 105.
13 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti kokouksen ajankohta on
ilmoitettu seurakunnallisissa ilmoituksissa 3 viikkoa aiemmin Sampolehdessä ja Viispiikkisessä. Kutsu kokoukseen on lähetty postitse
1.4.2020.
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)
14 §
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, Iida Moisio ja Kari Hiekkavirta.

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)
15 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus:
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuuuston päätös:
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi kirkkoherran ehdottomalla
lisäasialla Kiireellisiin asioihin 21 §: Seppeleenlaskijoihin valinta
Kansalliseen veteraanipäivään ja Kaatuneitten muistopäivään.

Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

13.4.2021
25.3.2021

16 §
ALOITE SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISEKSI: KARSTULAN
JA KYYJÄRVEN SEURAKUNTIEN LAKKAUTTAMINEN JA
LIITTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEURAKUNTAAN
Kn 25.3.2021 § 29

Karstulan, Kyyjärven ja Saarijärven seurakunnan edustajista koottu
seurakuntaliitosneuvottelujen ohjausryhmä esittää em. seurakuntien
kirkkoneuvostoille, että ne omalta osaltaan esittävät kirkkovaltuustojensa
kautta
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille ja edelleen
kirkkohallitukselle, että Karstulan ja Kyyjärven seurakunnat lakkautetaan
31.12.2021 ja liitetään Saarijärven seurakuntaan 1.1.2022 alkaen.
Laajentuneen seurakunnan alue käsittää 1.1.2022 alkaen Saarijärven
kaupungin, Kannonkosken kunnan, Kivijärven kunnan, Karstulan kunnan
ja Kyyjärven kunnan alueet. Laajentuneen seurakunnan nimi on
Saarijärven seurakunta.
Liitoksen tavoitteena on Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien liittäminen
Saarijärven seurakuntaan kappeliseurakuntina niin että muodostuu yksi
taloudellis-hallinnollinen kokonaisuus 1.1.2022 alkaen. Liitoksen
tavoitteena on edelleen:
1. Seurakuntien perustehtävän turvaaminen koko liitosalueella.
2. Synergian hyötyjen saavuttaminen toiminnassa sekä kiinteistö- ja
taloushallinnossa.
3. Säästöjen tavoittelu taloudessa.
Kaikkien kolmen seurakunnan jäsenmäärä on ollut pitkään jyrkästi
laskeva. Saarijärven seurakunnan jäsenmäärä oli 13 501 henkeä vuonna
2000 ja 9 377 henkeä vuonna 2020. Karstulan 4763 henkeä vuonna 2000
ja 3286 henkeä vuonna 2020. Kyyjärven 1 609 henkeä vuonna 2000 ja
1 113 henkeä vuonna 2020. Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on
edelleen jyrkästi laskeva pitkälle tulevaisuuteen. Jäsenennuste on vuoteen
2030 Saarijärvi 7 361 henkeä, Karstula 2 460 henkeä ja Kyyjärvi 912
henkeä. Liittyvien seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä oli vuoden
2020 joulukuussa 13 776 henkeä. Vuoteen 2030 mennessä alueiden
yhteinen jäsenmäärä laskee noin 3 000 jäsenellä. Jäsenmäärän
väheneminen johtuu rakenteellisista syistä kuten korkeasta ikärakenteesta
ja maaltamuutosta kasvukeskuksiin.
Pienten seurakuntien taloudelliset selviytymismahdollisuudet ovat heikot,
vähäinen henkilöstö kuormittuu, on haasteita selvitä laakisääteisistä
tehtävistä, perustehtävän hoitaminen vaarantuu ja riskit kasvavat.
Seurakuntaliitos on rakenteellinen muutos, joka parantaa tilannetta
seurakuntien yhdistäessä organisaatiota, resursseja, osaamista, toimintaa
ja taloutta.
Jäsenmäärän ja verotulojen edelleen vähetessä sekä talouden heiketessä
pienillä seurakunnilla ei ole riittävästi resursseja seurakunnan
perusmenojen ja velvoitteiden hoitamiseen. Pienet seurakunnat ovat siten
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hyvin haavoittuvassa tilanteessa. Seurakuntaliitoksen tavoitteena on
seurakunnan perustehtävän turvaaminen ja palvelutason säilyttäminen
edes kohtalaisina. Seurakuntien hallinnon, talouden, toiminnan ja
henkilöstön yhdistäminen eli yksi seurakunta on taloudellisempi ja
tehokkaampi
vaihtoehto
kuin
monta
pientä
seurakuntaa.
Seurakuntaliitoksen avulla voidaan voimavaroja ja osaamista yhdistää
sekä pienentää riskejä.
Seurakuntaliitos ei itsessään ratkaise kaikkia haasteita ja ongelmia.
Alueen väestöpohja on edelleen liian pieni nykyisen kaltaiseen
kiinteistömassan ja henkilöstön ylläpitämiseen. Liitoksen myötä tulee
kuitenkin synergiaa koko organisaation tasolla hallinnossa, henkilöstössä,
hautausmaiden ja kiinteistöjen hoidossa. Yhdistyneelle seurakunnalle jää
monia rakenteellisia haasteita. Suurempana yksikkönä niiden ratkomiseen
on enemmän voimavaroja ja mahdollisuuksia.
Seurakuntaliitoksessa Karstulan ja Kyyjärven seurakunnat liittyvät
Saarijärven seurakuntaan ja niistä muodostetaan kappeliseurakuntia.
Saarijärven seurakuntaan on 1.1.2007 liittynyt kappeliseurakuntina
Kannonkoski, Kivijärvi ja Pylkönmäki. Saarijärven seurakuntamalli
kappeliseurakuntineen on ollut varsin toimiva. Siinä toimitaan yhdessä
yhtenä kokonaisuutena ja seurakuntana säilyttäen kunkin alueen
erityispiirteitä, perinteitä ja identiteettiä.
Saarijärven seurakuntaan liittyvistä Karstulan ja Kyyjärven seurakunnista
muodostetaan siten kappeliseurakuntia Kannonkosken, Kivijärven ja
Pylkönmäen tavoin. Kirkkolain 3 luvun 4 §:n mukaan seurakunnasta
voidaan jokin alue muodostaa kappeliseurakunnaksi. Kirkkojärjestyksen
12 luvun 1 §:n mukaan kappeliseurakunnan perustamisesta ja
lakkauttamisesta sekä sen ohjesäännöstä päättää kirkkovaltuusto.
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto,
jonka jäsenet kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee
toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan
jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan
pappi on kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. Liitosseurakunnan
kirkkovaltuusto päättää Karstulan ja Kyyjärven kappeliseurakuntien
perustamisista ja ohjesäännöistä vuoden 2022 ensimmäisessä
kokouksessaan.
Kirkkolain 13 luvun 3 §:n mukaan toiseen seurakuntaan liitettävän
seurakunnan kirkkoherran virka lakkaa seurakuntajaon muuttamisen
tullessa voimaan. Näin ollen Karstulan ja Kyyjärven seurakunnan
kirkkoherran virat lakkaavat. Kyyjärven kirkkoherra Tarja Sulkala
siirretään hänen omalla suostumuksellaan Saarijärven seurakunnan ja
perustettavan Kyyjärven kappeliseurakunnan seurakuntapastorin virkaan.
Karstulan kirkkoherran virkaa ei ole täytetty. Karstulan määräaikainen
seurakuntapastori Olli-Pekka Kaukometsä siirretään Saarijärven
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seurakunnan
ja
perustettavan
seurakuntapastorin virkaan.

Karstulan

kappeliseurakunnan

Kirkkolain 13 luvun 3 §:n mukaisesti laajentuvan Saarijärven
seurakunnan kirkkoherra on nykyinen Saarijärven seurakunnan
kirkkoherra Jarmo Autonen.
Muut Karstulan ja Kyyjärven seurakunnan päätoimiset viranhaltijat ja
päätoimiset pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät
siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille soveltuviin laajentuvan
Saarijärven seurakunnan virkoihin ja työsopimussuhteisiin.
Saarijärven seurakuntaan siirtyvän henkilöstön osalta virkojen
perustamisesta päättää kirkkohallituksen tekemän seurakuntajaon
muuttamispäätöksen jälkeen Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuusto
kirkkolain 13 luvun 2 §:n mukaan. Kirkkoneuvosto ottaa siirretyt
viranhaltijat ja sijoittaa siirretyt työntekijät tehtäviinsä.
Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa
olevalla työntekijällä on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut
sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin
kuuluneet vastaavat edut (KL 13:2).
Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien omaisuus siirtyvät 1.1.2022 lukien
Saarijärven seurakunnalle.
Kun kesken vaalikauden tapahtuu seurakuntajaotuksen muutos,
seurakunta liittyy seurakuntayhtymään tai eroaa siitä taikka
seurakuntayhtymä puretaan, kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto ja
seurakuntaneuvosto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella.
(KL 23:10) Näin ollen kirkkovaltuusto on perusteltua muodostaa
toimikaudelle 2022 edellisten vaalien tuloksen ja ehdokaslistojen
perusteella. Kirkkovaltuuston paikkamäärä jaetaan seurakuntien kesken
niiden jäsenmäärän suhteen. Tämän jälkeen paikat jaetaan edellisten
vaalin
vertaislukujen
tulosten
mukaisesti.
Kirkkovaltuuston
muodostamisesta edellisten vaalien tuloksen perusteella eli
”paperivaalista” vastaa Saarijärven seurakunnan vaalilautakunta ja ilmoittaa
siitä siten kuin vaalijärjestyksen 52 §:ssä säädetään. Liitosseurakunnan
väkiluku on joulukuun 2020 tilastotiedon mukaan 13 776.
Kirkkovaltuustossa on näin ollen 27 jäsentä.
Seurakuntaliitosneuvotteluissa ja valmisteluissa on kuultu työntekijöitä ja
huomioitu heidän näkemyksiään kuulemis- ja suunnittelukokouksissa.
Seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille on järjestetty informaatio- ja
kuulemistilaisuuksia. Paikallisissa Sampo ja Viispiikkinen -lehdissä on
uutisoitu runsaasti ja kerrottu seurakuntajaon muutossuunnitelmista.
Myös maakuntalehti Keskisuomalainen ja valtakunnallinen
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Uutissuomalainen
uutisoinnissaan.

ovat

huomioineet

seurakuntaliitossuunnitelmat

Valmistelussa on huomioitu lapsiasianvaikutukset. Seurakuntien
lapsiasianhenkilöille ja yhteistyötoimikunnille on toimitettu kaikki
neuvottelujen pöytäkirjat ja muistiot tiedoksi ja kannanottoja varten.
Valmistelevana elimenä ja neuvottelukuntana on toiminut ohjausryhmä,
joka on koostunut seurakuntien valitsemista edustajista. Valmistelevana
työryhmänä on toiminut virkamiesjohto, jonka tehtäviin on kuulunut mm.
työntekijöiden kuulemiset.
Liitteenä oleva seurakuntaliitosselvitys ja suunnitelma sisältää oleellisen
informaation
ohjausryhmän
valmisteluista,
seurakuntaliitosneuvotteluista, seurakuntaliitoksen tarpeista, liitoksen
tavoitteista, liitoseurakuntien toiminnasta, kiinteistöistä ja taloudesta.
Asiakirja sisältää myös esityksen seurakuntaliitoksesta sekä suunnitelman
ja kuvauksen liitosseurakuntien organisaatiosta ja toimintamallista
vuonna 2022. Suunnitelma ei luonnollisestikaan ole seurakuntaa
lopullisesti sitova. On huomattava, että niin toiminnalliset kuin
taloudellisetkin suunnitelmat päivittyvät, tarkentuvat ja muuttuvat
asetettujen tavoitteiden, painopisteiden ja päätösten mukaisesti.
Seurakunnan toimintaa ja taloutta ohjaa kulloinkin voimassa oleva
strategia sekä vuosittainen kirkkovaltuuston hyväksymä toiminta- ja
taloussuunnitelma. Suunnitelmiin ja toimintaan vaikuttaa myös
virkamiesjohdon tekemät operatiiviset linjaukset ja päätökset sekä
kirkkoneuvoston/kirkkovaltuuston tekemät strategiset linjaukset ja
päätökset.
Suunnitelma antaa kuitenkin riittävän kuvan tämän hetkisestä tilanteesta
ja liitosseurakunnan alkuvaiheen organisaatiosta sekä toimintamallista.
LIITE 1
LIITE 2

Seurakuntaliitosselvitys ja suunnitelma
Kirkkoherra Tarja Sulkalan suostumus seurakuntapastorin
virkaan

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto esittäisi
hiippakunnan kautta kirkkohallituksen päätettäväksi, että

Lapuan

1. Karstulan seurakunta lakkautetaan 31.12.2021 ja liitetään Saarijärven
seurakuntaan 1.1.2022 alkaen. Kyyjärven seurakunta lakkautetaan
31.12.2021 ja liitetään Saarijärven seurakuntaan 1.1.2022 alkaen.
Laajentuneen seurakunnan alue käsittää 1.1.2022 alkaen Saarijärven
kaupungin, Kannonkosken kunnan, Kivijärven kunnan, Karstulan
kunnan ja Kyyjärven kunnan alueet. Laajentuneen seurakunnan nimi
on Saarijärven seurakunta.
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2. Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautetaan
31.12.2021. Kyyjärven kirkkoherra Tarja Sulkala siirretään omalla
suostumuksellaan 1.1.2022 alkaen perustettavan Saarijärven
seurakunnan ja Kyyjärven kappeliseurakunnan seurakuntapastorin
virkaan. Karstulan seurakunnan määräaikainen seurakuntapastori
Olli-Pekka Kaukometsä siirretään 1.1.2022 alkaen perustettavan
Saarijärven seurakunnan ja Karstulan kappeliseurakunnan
seurakuntapastorin virkaan. Virkamääräykset pyydetään Lapuan
hiippakunnan tuomiokapitulilta.
3. Muut Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien päätoimiset viranhaltijat ja
päätoimiset pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat
työntekijät siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille
soveltuviin laajentuvan Saarijärven seurakunnan virkoihin ja
työsopimussuhteisiin.
4. Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien omaisuus siirtyy 1.1.2022 alkaen
Saarijärven seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta alkaen vastaa
siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista.
5. Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia
varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden
tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
6. Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuusto 1.1.2022 lukien
muodostetaan syksyllä 2018 pidettyjen seurakuntavaalien tulosten ja
ehdokaslistojen perusteella.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen yksimielinen päätös (kohdat 1.-6.).
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Lapsiasiainvaikutus:

Valmistelussa on huomioitu lapsiasianvaikutukset. Seurakuntien
lapsiasianhenkilöille ja yhteistyötoimikunnille on toimitettu kaikki
neuvottelujen pöytäkirjat ja muistiot tiedoksi ja kannanottoja varten.
--------

Kv 13.4.2021 § 16

LIITE 1
LIITE 2

Seurakuntaliitosselvitys ja suunnitelma
Kirkkoherra Tarja Sulkalan suostumus seurakuntapastorin
virkaan

Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
Saarijärven kirkkovaltuusto esittäisi Lapuan hiippakunnan kautta
kirkkohallituksen päätettäväksi, että
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1. Karstulan seurakunta lakkautetaan 31.12.2021 ja liitetään Saarijärven
seurakuntaan 1.1.2022 alkaen. Kyyjärven seurakunta lakkautetaan
31.12.2021 ja liitetään Saarijärven seurakuntaan 1.1.2022 alkaen.
Laajentuneen seurakunnan alue käsittää 1.1.2022 alkaen Saarijärven
kaupungin, Kannonkosken kunnan, Kivijärven kunnan, Karstulan
kunnan ja Kyyjärven kunnan alueet. Laajentuneen seurakunnan nimi
on Saarijärven seurakunta.
2. Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautetaan
31.12.2021. Kyyjärven kirkkoherra Tarja Sulkala siirretään omalla
suostumuksellaan 1.1.2022 alkaen perustettavan Saarijärven
seurakunnan ja Kyyjärven kappeliseurakunnan seurakuntapastorin
virkaan. Karstulan seurakunnan määräaikainen seurakuntapastori
Olli-Pekka Kaukometsä siirretään 1.1.2022 alkaen perustettavan
Saarijärven seurakunnan ja Karstulan kappeliseurakunnan
seurakuntapastorin virkaan. Virkamääräykset pyydetään Lapuan
hiippakunnan tuomiokapitulilta.
3. Muut Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien päätoimiset viranhaltijat ja
päätoimiset pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat
työntekijät siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille
soveltuviin laajentuvan Saarijärven seurakunnan virkoihin ja
työsopimussuhteisiin.
4. Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien omaisuus siirtyy 1.1.2022 alkaen
Saarijärven seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta alkaen vastaa
siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista.
5. Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia
varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden
tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
6. Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuusto 1.1.2022 lukien
muodostetaan syksyllä 2018 pidettyjen seurakuntavaalien tulosten ja
ehdokaslistojen perusteella
Kirkkovaltuuston päätös:
Saarijärven kirkkovaltuusto esittää yksimielisesti Lapuan hiippakunnan
tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen päätettäväksi, että
1. Karstulan seurakunta lakkautetaan 31.12.2021 ja liitetään Saarijärven
seurakuntaan 1.1.2022 alkaen. Kyyjärven seurakunta lakkautetaan
31.12.2021 ja liitetään Saarijärven seurakuntaan 1.1.2022 alkaen.
Laajentuneen seurakunnan alue käsittää 1.1.2022 alkaen Saarijärven
kaupungin, Kannonkosken kunnan, Kivijärven kunnan, Karstulan
kunnan ja Kyyjärven kunnan alueet. Laajentuneen seurakunnan nimi
on Saarijärven seurakunta.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
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2. Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien kirkkoherranvirat lakkautetaan
31.12.2021. Kyyjärven kirkkoherra Tarja Sulkala siirretään omalla
suostumuksellaan 1.1.2022 alkaen perustettavan Saarijärven
3. seurakunnan ja Kyyjärven kappeliseurakunnan seurakuntapastorin
virkaan. Karstulan seurakunnan määräaikainen seurakuntapastori
Olli-Pekka Kaukometsä siirretään 1.1.2022 alkaen perustettavan
Saarijärven seurakunnan ja Karstulan kappeliseurakunnan
seurakuntapastorin virkaan. Virkamääräykset pyydetään Lapuan
hiippakunnan tuomiokapitulilta.
4. Muut Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien päätoimiset viranhaltijat ja
päätoimiset pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat
työntekijät siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille
soveltuviin laajentuvan Saarijärven seurakunnan virkoihin ja
työsopimussuhteisiin.
5. Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien omaisuus siirtyy 1.1.2022 alkaen
Saarijärven seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta alkaen vastaa
siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista.
6. Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia
varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden
tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.
7. Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuusto 1.1.2022 lukien
muodostetaan syksyllä 2018 pidettyjen seurakuntavaalien tulosten ja
ehdokaslistojen perusteella
Muutoksenhaku:

Tämä päätös alistetaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle. Kirkollisvalitus alistusasiassa tehdään kirjallisena
Kirkkohallitukselle (PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki / telekopio:
09-1802 350 / sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
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17 §
KIRKKOVALTUUSTON MUODOSTAMINEN TOIMIKAUDELLE
2022
Kn 25.3.2021 § 30

Kun kesken vaalikauden tapahtuu seurakuntajaotuksen muutos,
seurakunta liittyy seurakuntayhtymään tai eroaa siitä taikka
seurakuntayhtymä puretaan, kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto ja
seurakuntaneuvosto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella.
(KL 23:10)
Ylimääräiset vaalit toimitetaan, jos 1 momentissa tarkoitettu menettely ei
ole mahdollinen tai jokin seurakunta vaatii vaaleja. Muutoksen ollessa
vähäinen tai jäljellä olevan toimikauden lyhyt kirkkohallitus voi määrätä,
että ylimääräisiä vaaleja ei toimiteta tai että seurakuntayhtymässä
yhteisenä kirkkovaltuustona toimii jakamattoman seurakunnan
kirkkovaltuusto tai entinen yhteinen kirkkovaltuusto. (KL 23:10)
Jos seurakunta yhdistetään toiseen seurakuntaan, kirkkovaltuuston tai
seurakuntaneuvoston jäsenten paikat jaetaan seurakuntien kesken siten
kuin 11 luvun 7 §:n 2 momentissa säädetään. (KL 23:10)
Kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentti toteaa seuraavaa: "Jäsenten
paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos
seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat
jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa
yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten."
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto
vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7 §:n
2 momentin mukaisen kirkkovaltuuston paikkajaon seurakuntien
lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen
perusteella.
Jos edellisen vaalin tuloksena muodostuneessa nimisarjassa ollut henkilö
ei enää ole vaalikelpoinen, hänen tilalleen uuteen toimielimeen tulee
nimisarjassa seuraava. Ylimääräisissä seurakuntavaaleissa valittujen
toimikausi kestää kulumassa olevan vaalikauden loppuun. (KL 23:10)
Seurakuntaliitos tapahtuu 1.1.2022. Seuraavat valtakunnalliset
seurakuntavaalit ovat syksyllä 2022 ja vaaleissa valitaan kirkkovaltuusto
toimikaudeksi 2023-2026. Yhdistyneen liitosseurakunnan toimikausi jää
siis vain yhden vuoden pituiseksi ennen seuraavia valtakunnallisia
seurakuntavaaleja. Ylimääräisiä vaaleja ei täten ole mielekästä järjestää
vuoden toimikaudeksi.
Kirkkolain mukaisesti yhteinen kirkkovaltuusto voidaan muodostaa
liitosseurakunnan toimikaudelle 2022 edellisten vaalin tuloksen,
ehdokaslistojen perusteella. Kaikissa kolmessa seurakunnassa oli
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listavaalit edellisissä vaaleissa 2018. Saarijärven seurakunnassa oli kolme
ehdokaslistaa: Saarijärven ja Pylkönmäen yhteinen ehdokaslista,
Kannonkosken kappeliseurakunnan ehdokaslista ja Kivijärven
kappeliseurakunnan ehdokaslista. Saarijärven seurakunnan kaikki
ehdokkaat
on
asetettu
vaalien
tuloksen
mukaiseen
vertauslukujärjestykseen ja nykyisessä Saarijärven kirkkovaltuustossa on
23 jäsentä
Karstulassa oli yksi ehdokaslista ja Kyyjärvellä yksi ehdokaslista.
Ehdokkaat on asetettu vertaislukujärjestykseen ja nykyisissä Karstulan ja
Kyyjärven kirkkovaltuustoissa on 15 jäsentä.
Kirkkovaltuuston muodostaminen edellisten vaalien tuloksen ja
ehdokaslistojen mukaan tapahtuu ns. ”paperivaalina”. Paperivaalissa
kirkkovaltuuston paikkamäärä jaetaan seurakuntien kesken niiden
jäsenmäärän suhteen. Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle
ensin kaksi paikkaa, Saarijärvelle 2 kaksi, Karstulalle 2 kaksi ja
Kyyjärvelle 2 kaksi. Muut paikat jaetaan seurakuntien vuoden 2021 alussa
olleiden väkilukujen (jäsenmäärien) suhteessa. Tämän jälkeen kunkin
seurakunnan saamat paikat jaetaan ehdokkaiden kesken edellisten vaalin
tulosten ja vertaislukujen mukaan. Esimerkiksi Saarijärven seurakunnan
saamat XX valtuustopaikkaa jaetaan vertauslukujen mukaan XX eniten
ääniä saaneille, riippumatta valitsijaryhmistä. Samalla periaatteella
jaetaan Karstulan ja Kyyjärven saamat valtuustopaikat.
Jos seurakunta kokonaan tai osa seurakunnan alueesta liitetään toiseen
seurakuntaan, on sen seurakunnan vaalilautakunnan, johon seurakunta tai
alue liitetään, hoidettava vaalista johtuvat toimet näin muodostetun
seurakunnan alueella. (KVJ 56)
Saarijärven seurakunnan vaalilautakunta hoitaa näin ollen uuden
kirkkovaltuuston muodostamistoimenpiteet. Uuden kirkkovaltuuston
muodostaminen tapahtuu vaalilautakunnan toimesta kirkkohallituksen
seurakuntaliitos päätöksen jälkeen viimeistään syksyllä 2021 ja sen
toimikausi kestää vuoden 2022.
Vaalilautakunnan
on
vahvistettava
uuden
kirkkovaltuuston
muodostaminen eli paperivaali kuten KVJ 52 määrittelee. Vaalilautakunta
pitää siis vaalikokouksen, jossa se muodostaa uuden kirkkovaltuuston
edellisten vaalien tuloksen ja ehdokaslistojen perusteella. Vaalilautakunta
vahvistaa tuloksen samaisessa vaalikokouksessaan tai viimeistään
kolmantena
päivänä.
Ilmoitus
siitä,
että
vaalipöytäkirja
valitusosoituksineen on nähtävänä seurakunnan toimistossa sen
aukioloaikoina, on pantava seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään
kahdeksantena
päivänä
vaalitoimituksen
(vaalikokouksen)
päätymispäivän jälkeen ja pidettävä siinä 30 päivän ajan.
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Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle
sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle. (KVJ 52)
Kirkkovaltuustossa on jäseniä vähintään 11 ja enintään 39. Jäsenten luku
määrätään kirkkojärjestyksessä seurakunnan väkiluvun perusteella. (KL
9:2, KJ 8:1)
Saarijärven seurakunnan väkiluku on 30.12.2020 tilastotiedon mukaan
9 377 ja kirkkovaltuuston jäsenten lukumäärä 23. Yhdistyvien
seurakuntien jäsenmäärä on 30.12.2020 tilastotiedon mukaan jäsentä
13 776, jolloin uuden kirkkovaltuuston jäsenmäärä nousee 27 jäseneen.
Vuodenvaihteessa 2021-2022 Kyyjärven seurakunnan jäsenmäärä oli 1
113, Karstulan seurakunnan jäsenmäärä 3 286 oli ja Saarijärven
seurakunnan jäsenmäärä oli 9 377. Yhteensä seurakuntien jäsenmäärä oli
13 776.
Luontevaa on, että vaalilautakuntana toimii Saarijärven edellisten vaalien
vuoden 2018 vaalilautakunta siltä osin kuin he ovat käytettävissä.
Kirkkoherra on tiedustellut sähköpostitse suostumusta edellisten vaalien
vaalilautakunnan jäsenten suostumukset vaalilautakuntaan. Kaksi
varajäsentä Heikki Kalliokoski ja Jaana Hänninen ilmoittivat, etteivät ole
käytettävissä. Heidän tilalleen on tiedusteltu kahdelta muulta suostumus
Marjaana Raitonen ja Mirka Oinonen
Seurakuntavaalien 2018 vaalilautakuntaan kuuluivat seuraavat seitsemän
(7) varsinaista jäsentä: Jarmo Autonen, Heikki Tarvainen, Olavi Vuori,
Pentti Tuomi, Liisa Mäkinen (Pylkönmäen kappeliseurakunnan edustaja),
Kirsi Saari (Kannonkosken kappeliseurakunnan edustaja) ja Tuula
Kinnunen (Kivijärven kappeliseurakunnan edustaja).
Vaalilautakuntaan kuuluivat seuraavat seitsemän (7) varajäsentä: KaijaLeena Kaunonen, Tarja Merruntaus-Peltola, Anna-Liisa Talaskivi, Heikki
Kalliokoski, Paula Kotka (Pylkönmäen kappeliseurakunnan edustaja),
Jaana Hänninen (Kannonkosken kappeliseurakunnan edustaja) ja Marita
Pasanen (Kivijärven kappeliseurakunnan edustaja).
LIITE 3 Laskelma paikkamääristä
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se jakaa
kirkkovaltuuston 27 paikkaa seurakuntien kesken kirkkolain 11
luvun 7 §:n 2 momentin mukaisesti. Jäsenten paikoista annetaan
ensin Kyyjärvelle 2 paikkaa, Karstulalle 2 paikkaa ja Saarijärvelle 2
paikkaa. Muut 21 paikkaa jaetaan seurakuntien vuoden 2021 alun
väkilukujen suhteessa. Kyyjärven seurakunnan jäsenmäärä oli 1 113,
Karstulan seurakunnan jäsenmäärä 3 286 oli ja Saarijärven
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seurakunnan jäsenmäärä oli 9 377. Yhteensä seurakuntien
jäsenmäärä oli 13 776.
Kirkkovaltuusto vahvistaa, että paikkajaon ja laskukaavan
mukaisesti:
Kyyjärvi saa yhteensä
4 paikkaa
Karstula saa yhteensä
7 paikkaa
Saarijärvi saa yhteensä
16 paikkaa
2.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vaalilautakuntaan
valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä: Jarmo Autonen, Heikki
Tarvainen, Olavi Vuori, Pentti Tuomi, Liisa Mäkinen (Pylkönmäen
kappeliseurakunnan edustaja), Kirsi Saari (Kannonkosken
kappeliseurakunnan edustaja) ja Tuula Kinnunen (Kivijärven
kappeliseurakunnan edustaja).

3.

Sekä seitsemän (7) varajäsentä: Kaija-Leena Kaunonen, Tarja
Merruntaus-Peltola, Anna-Liisa Talaskivi, Marjaana Raitonen,
Paula Kotka (Pylkönmäen kappeliseurakunnan edustaja), Mirka
Oinonen (Kannonkosken kappeliseurakunnan edustaja) ja Marita
Pasanen (Kivijärven kappeliseurakunnan edustaja).

4.

Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Olavi Vuori.

5.

Vaalilautakunta kutsuu itselleen sihteerin.

6.

Todetaan, että vaalilautakunta muodostaa ns. paperivaalina vuoden
2022 kirkkovaltuuston edellisten vaalin tuloksen perusteella. Kunkin
seurakunnan saamat paikat jaetaan ehdokkaiden kesken edellisten
vaalin tulosten ja vertaislukujen mukaan. Vaalilautakunta kokoontuu
muodostamaan kirkkovaltuuston viimeistään syksyllä 2021, sillä
ehdolla, että seurakuntaliitos toteutuu.

Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-6.).
Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

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

Kv 13.4.2021 § 17

LIITE 3 Laskelma paikkamääristä
Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle
1. Kirkkovaltuusto jakaa kirkkovaltuuston 27 paikkaa seurakuntien
kesken kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentin mukaisesti. Jäsenten
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paikoista annetaan ensin Kyyjärvelle 2 paikkaa, Karstulalle 2
paikkaa ja Saarijärvelle 2 paikkaa. Muut 21 paikkaa jaetaan
seurakuntien vuoden 2021 alun väkilukujen suhteessa. Kyyjärven
seurakunnan jäsenmäärä oli 1 113, Karstulan seurakunnan
jäsenmäärä 3 286 oli ja Saarijärven seurakunnan jäsenmäärä oli 9
377. Yhteensä seurakuntien jäsenmäärä oli 13 776.
Kirkkovaltuusto vahvistaa, että paikkajaon ja laskukaavan
mukaisesti:
Kyyjärvi saa yhteensä
4 paikkaa
Karstula saa yhteensä
7 paikkaa
Saarijärvi saa yhteensä
16 paikkaa
2.

Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan seitsemän (7) varsinaista
jäsentä: Jarmo Autonen, Heikki Tarvainen, Olavi Vuori, Pentti
Tuomi, Liisa Mäkinen (Pylkönmäen kappeliseurakunnan edustaja),
Kirsi Saari (Kannonkosken kappeliseurakunnan edustaja) ja Tuula
Kinnunen (Kivijärven kappeliseurakunnan edustaja).

3.

Sekä seitsemän (7) varajäsentä: Kaija-Leena Kaunonen, Tarja
Merruntaus-Peltola, Anna-Liisa Talaskivi, Marjaana Raitonen,
Paula Kotka (Pylkönmäen kappeliseurakunnan edustaja), Mirka
Oinonen (Kannonkosken kappeliseurakunnan edustaja) ja Marita
Pasanen (Kivijärven kappeliseurakunnan edustaja).

4.

Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Olavi Vuori.

5.

Vaalilautakunta kutsuu itselleen sihteerin.

6.

Todetaan, että vaalilautakunta muodostaa ns. paperivaalina vuoden
2022 kirkkovaltuuston edellisten vaalin tuloksen perusteella. Kunkin
seurakunnan saamat paikat jaetaan ehdokkaiden kesken edellisten
vaalin tulosten ja vertaislukujen mukaan. Vaalilautakunta kokoontuu
muodostamaan kirkkovaltuuston viimeistään syksyllä 2021, sillä
ehdolla, että seurakuntaliitos toteutuu.

Kirkkovaltuuston päätös:
Yksimielinen ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-6.).
Muutoksenhaku:

Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Vaasan hallintooikeuteen.
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Saarijärven seurakunta on saanut 10.2.2021 tarjouksen Kivijärven
kunnassa olevasta oheiseen karttaliitteeseen (LIITE 9) merkitystä noin
0,8800 hehtaarin suuruisesta määräalasta (Lepistö 265-403-12-36).
Määräala sijaitsee asemakaava-alueella Tervaniemessä ja käsittää SBG
INVEST Oy hallinnoimien rivitaloasuntojen vuokralla olevia tontteja.
Määräalan osoite on Tervaniementie, 43800 Kivijärvi.
Alueella sijaitsevien rivitalojen vuokrasopimus on voimassa vuoteen
2041 saakka. Seurakunta on kiinteistöstrategiansa mukaisesti pyrkinyt
vaihtamaan tai myymään kyseisen määräalan, koska määräalan tuotto ei
ole seurakunnan näkökulmasta riittävä vuokrasopimuksen pituuteen
nähden eikä määräalaa tarvita seurakunnalliseen toimintaan.
LIITE 9 Tarjous
LIITE 10 Kauppakirjaluonnos
LIITE 11 Karttaliite kauppakirjaluonnokseen
Talousjohtajan päätösehdotus: Saarijärven kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Cleefo Oy:lle
Lepistö -nimisestä tilasta (265-403-12-36) 0,88 hehtaarin suuruisen
määräalan karttaliitteen mukaisesti;
2. päättää, että kauppahinta on yhteensä viisisataa (500) euroa;
3. esittää valtuustolle, että se esittäisi tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle myyntipäätöksen vahvistamista;
4. hyväksyy kauppakirjaluonnoksen liitteen 10 mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-4.).

Lapsiasiainvaikutus:

Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia

Muutoksenhaku:

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

Kv 14.4.2021 § 18

LIITE 4 Tarjous
LIITE 5 Kauppakirjaluonnos
LIITE 6 Karttaliite kauppakirjaluonnokseen
Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
1. Kirkkovaltuusto päättäisi myydä Cleefo Oy:lle Lepistö -nimisestä
tilasta (265-403-12-36) 0,88 hehtaarin suuruisen määräalan
karttaliitteen mukaisesti;
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2. kirkkovaltuusto esittäisi tuomiokapitulin kautta kirkkohallitukselle
myyntipäätöksen vahvistamista.
Kirkkovaltuuston päätös:
Yksimielinen ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.).
Muutoksenhaku:

Tämä päätös alistetaan Lapuan tuomiokapitulin kautta
kirkkohallitukselle. Kirkollisvalitus alistusasiassa tehdään kirjallisena
Kirkkohallitukselle (PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki / telekopio:
09-1802 350 / sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
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LAINA NYBERGIN TESTAMENTTIRAHASTO

Kn 20.8.2020 § 65

Laina Nybergin testamenttirahastossa on ollut 31.12.2019 jäljellä
5.235,76 euroa. Testamentti on vahvistettu 30.8.1984. Rahastoa
hoidetaan taloussäännön määräysten mukaan. Rahaston varoja käytetään
Laina Nybergin haudan hoitoon ja kukkaistutuksiin sekä
muistokynttilöihin vuodesta 1983 vuoteen 2032. Lisäksi kirkkoneuvosto
voi myöntää rahaston varoista avustuksia ja stipendejä seurakunnallisiin
ammatteihin opiskeleville nuorille. Rahaston käytöstä muihin
tarkoituksiin päättää kirkkovaltuusto.
Vuonna 2019 haudanhoitoon veloitettiin rahastosta 76 euroa ja
myönnettiin yksi 600 euron apuraha. Vuosien 2020-2032
haudanhoitokulut ovat noin 1.000 euroa (+indeksi). Stipendejä voitaisiin
siis myöntää noin 4.000 euron edestä. Tällä hetkellä tietoisuus rahastosta
ei ole kovin suuri eikä apurahahakemuksia ole tullut usein.
Saarijärven seurakunnassa on pyritty eroon erillisistä
testamenttirahastoista niiden työllistävyyden ja ehtojen aiheuttaman
kankeuden vuoksi. Lahjoitusrahastot sen sijan ovat seurakunnan
työalojen toiminnassa käteviä ja joustavampia.
Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. laittaa paikallislehtiin (Sampo ja Viisipiikkinen) ilmoituksen Laina
Nybergin testamenttirahastosta haettavissa olevista stipendeistä;
2. ilmoituksen sisältö on seuraava:
Seurakunnallisiin ammatteihin opiskelevat nuoret voivat hakea
stipendiä 31.12.2020 saakka Laina Nybergin testamenttirahastosta.
Stipendin saajan on asuttava tai oltava kotoisin Kivijärveltä,
Kannonkoskelta, Pylkönmäeltä tai Saarijärveltä ja opiskeltava
seurakunnalliseen ammattiin lukuvuonna 2020-2021. Stipendin
määrästä per henkilö päättää kirkkoneuvosto. Stipendihakemukset
tulee lähettää suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Saarijärven
seurakunta, Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi (päällä teksti
Stipendihakemus) viimeistään 31.12.2020;
3. päätökset stipendien saajista tehdään kirkkoneuvoston
ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2021.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti (kohdat 1.-3.)

Muutoksenhaku:

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

Kn 4.2.2021 § 20

31.12.2020 mennessä stipendihakemuksia saapui kaksi (LIITTEET 1 ja
2, nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
jatkuu § 19
Kn 4.2.2021 § 20

13.4.2021
4.2.2021

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää
1. mahdollisista stipendien saajista;
2. laittaa paikallislehtiin saman ilmoituksen kesällä 2021 uudelleen; ja
3. päättää stipendien saajista kirkkoneuvoston kokouksessa talvella
2022.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti
1. myöntää
a. Mira Liimataiselle 300 euron stipendin ja
b. Olli Salolle 700 euron stipendin
2. pyytää Olli Saloa kirjoittamaan paikallislehteen hartauskirjoituksen
vuonna 2022;
3. esittää kirkkovaltuustolle rahaston sääntöjen muuttamista siten, että
rahastosta voidaan myöntää stipendejä myös hengellisen musiikin
harrastuneisuuden perusteella alle 18-vuotiaille;
4. käsittelee rahaston stipendien jakamista uudelleen valtuuston
päätöksen jälkeen.

Lapsiasiainvaikutus:

Kesätyöpaikkojen määrä on koronapandemian vuoksi vähäisempi kuin
normaalisti. Stipendien jakaminen mahdollisesti parantaa nuorten
aikuisten taloudellista asemaa.

Muutoksenhaku:

Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
-----

Kv 13.4.2021 § 19

LIITE 7 Laina Nybergin testamenttirahaston säännöt
Kirkkoneuvoston päätösehdotus kirkkovaltuustolle:
Kirkkovaltuusto päättää muuttaa Laina Nybergin testamenttirahaston
sääntöjä seuraavasti:
3 § Lisäksi kirkkoneuvosto voi myöntää rahaston varoista avustuksia ja
stipendejä seurakunnallisiin ammatteihin opiskeleville nuorille ja
hengellisen musiikin harrastuneisuuden perusteella alle 18-vuotiaille.
Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Muutoksenhaku:

Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Vaasan hallintooikeuteen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Kirkkovaltuusto

13.4.2021

20 §
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
1. Kyyjärven kirkkovaltuuston 12.4.2021 tekemä päätös hyväksyä
seurakuntaliitos ehdotuksen mukaisesti.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee saaneensa ylläolevat asiakohdat tietoonsa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

21 §
SEPPELEENLASKIJOIDEN VALINTA
Seppeleenlaskijoiden valinta Kansalliseen veteraanipäivään ti 27.4. ja
Kaatuneitten muistopäivään su 16.5.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi seppeleenlaskijaksi Kansalliseen
vetereaanipäivään ti 27.4. Inkeri Puhakan ja Kaatuneitten muistopäivään
su 16.5. Kari Hiekkavirran.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

22 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi valitusosoitteen ja päätti kokouksen klo 20.42.
Muutoksenhaku:

Ei muutoksenhakua (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

