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Eckerö församling 

Eckerö S:t Lars kyrkans renovering av fönster, el-, ljus- och ljudinstallering 

Kostnadskalkyl: 49 532 euro 

Kostnader som beaktas i bidraget: 42 532 euro 

Beslutsförslag: Beviljas renoveringsstöd ur Kyrkans centralfont för fönsterreparationer och el- och 

ljusinstallering 6 200 euro, bidragsprocent 15 %. Det finns inget bidrag för ljudinstallering. 

 

Hammarlands församling 

1. Ny orgel till Hammarlands kyrka 

Kostnadskalkyl: 339 760 euro 

Beslutsförslag: Det finns inget bidrag för ny orgel. 

 

2. Återställande av orgerläktaren inför den nya orgeln 

Kostnadskalkyl: 47 670 euro 

Beslutsförslag: Det finns inget bidrag för återställande av orgerläktaren inför den nya orgeln. 

 

Hangö kyrkliga samfällighet 

1. Renovering och målning av fönstren i Hangö kyrka 

Kostnadskalkyl: 70 000 euro 

Beslutsförslag: Beviljas till vården av kyrkliga kulturarvet för målning av fönstren 8 300 euro, 

bidragsprocent 12 %. 

 

2. Renovering av fasaderna i Hangö kyrka 

Kostnadskalkyl: 280 000 euro 

Beslutsförslag: Beviljas till vården av kyrkliga kulturarvet för renovering av fasaderna 33 100 euro, 

bidragsprocent 12 %. 

 

Kimitoöns församling 

1. Renovering av gravgårdspersonalens sociala utrymmen  

Kostnadskalkyl: 60 000 euro 

Beslutsförslag: Understöd beviljas inte för investeringar inom begravningsväsendet. 

 

2. Renovering av kyrktornet i Kimito kyrka 

Kostnadskalkyl: 25 000 euro 

Beslutsförslag: Församlingen beviljas inte understöd på basis av den kalkylerade 

understödsprocenten. 
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3. Tjära och delvis lappa taken på Västänfjärds gamla kyrkan och klockstapel. 

Kostnadskalkyl: 30 000 euro 

Beslutsförslag: Beviljas till vården av kulturarvet för tjärning och delvis renovera taken 21 000 

euro, bidragsprocent 70 %. 

 

Korsnäs församling 

Förnyande av värmesystemet till bergsvärme i prästgårdsmuseet 

Kostnadskalkyl: 94 240 euro 

Beslutsförslag: Beviljas understöd för klimatneutrala energisystem 28 300 euro, bidragsprocent 

30 %. 

 

Kristinestads kyrkliga samfällighet 

1. Renovering av klocktornets luckor och ny ringautomatik i Kristinestads kyrka 

Kostnadskalkyl: 13 400 euro 

Beslutsförslag: Bidrag beviljas ej för projekt under 20 000 euro. 

 

2. Renovering av fönstren i Lappfjärds kyrka.  

Kostnadskalkyl: 10 200 euro 

Beslutsförslag: Bidrag beviljas ej för projekt under 20 000 euro. 

 

Malax kyrkliga samfällighet 

Renovering av tak, fasaden, skäggbräden och hängrennor, samt byte av rampen för rullstolsburna 

på Bergö kyrka 

Kostnadskalkyl: 94 612 euro 

Beslutsförslag: Församlingen beviljas inte understöd på basis av den kalkylerade 

understödsprocenten. 

 

Pargas kyrkliga samfällighet 

1. Planering av Iniön kyrkans renovering 

Kostnadskalkyl: 75 000 euro 

Beslutsförslag: Beviljas till vården av kulturarvet för planering 37 000 euro, bidragsprocent 50 %. 

 

2. Planering av Korpo kyrkans grundrenovering 

Kostnadskalkyl: 25 000 euro 

Beslutsförslag: Beviljas till vården av kulturarvet för planering 12 500 euro, bidragsprocent 50 %. 
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3. Byte av filttak i Nötö kyrka 

Renoveringskostnader: 82 393,93 euro 

Beslutsförslag: Understöd beviljas inte för redan genomförda projekt. Församlingen beviljas inte 

understöd på basis av den kalkylerade understödsprocenten. 

 

Raseborgs kyrkliga samfällighet 

Snappertuna kyrkas säkerhetsarrangemang / sprinkler och kameraövervakning 

Kostnadskalkyl: 1 082 000 euro 

Kostnader som beaktas i bidraget: 953 327,29 euro 

Beslutsförslag: Beviljas till vården av kyrkliga kulturarvet för planering av säkerhetsarrangemang 

14 700 euro, bidragsprocent 50 % och för projektgenomförande 93 000 euro, bidragsprocent 

10 %. 

 

Sund-Vårdö församling 

Färdigställandet av renovering av Sund prästgård 

Kostnadskalkyl: 250 604 euro 

Projektet har tidigare beviljats 142 904 euro i understöd DKIR/1336/02.02.00/2019 och 209 200 

euro i understöd DKIR/1079/02.03.00/2020 för renoveringens andra skede som gäller övre 

våningen och en hiss. 

Beslutsförslag: Beviljas renoveringsstöd ur Kyrkans centralfont 200 500 euro, bidragsprocent 

80 %. 

 

Ålands södra skärgårdsförsamlig 

1. Dränering runt Föglö kyrka 

Kostnadskalkyl: 45 215 euroa. 

Beslutsförslag: Beviljas till vården av kyrkliga kulturarvet för planering av dränering 5 700 euro, 

bidragsprocent 50 % och för projektgenomförande 25 200 euro, bidragsprocent 74 %. 
 

2. Tjärning av Föglö kyrkas tak, klocktorn, bårhus och steglucka 

Kostnadskalkyl: 35 550 euro. 

Beslutsförslag: Beviljas till vården av kyrkliga kulturarvet för tjärandet av taken 24 900 euro, 

bidragsprocent 70 %. 
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3. Elsanering av Föglö kyrka 

Kostnadskalkyl: 71 545 euro. 

Beslutsförslag: Beviljas till vården av kyrkliga kulturarvet för planering av elsanering 5 700 euro, 

bidragsprocent 50 % och för projektgenomförande 26 800 euro, bidragsprocent 45 %. 
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Eckerö församling 

Eckerön kirkon ikkunoiden korjaus, sähkö-, valaistus- ja äänentoistoasennukset 

Kustannusarvio: 49 532 euroa 

Laskennassa huomioidut kustannukset: 42 532 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään Kirkon keskusrahaston korjausavustusta ikkunakorjauksiin ja sähkö- 

ja valaistusasennuksiin 6 200 euroa, avustusprosentti 15 %. Ei avustusta äänentoitoasennuksiin. 

 

Hammarlands församling 

1. Hammarlandin kirkon uudet urut 

Kustannusarvio: 339 760 euroa 

Päätösehdotus: Ei avutusta uusiin urkuihin. 

 

2. Urkuparven korjaukset uusien urkujen johdosta 

Kustannusarvio: 47 670 euroa 

Päätösehdotus: Ei avustusta uusien urkujen rakentamisesta johtuviin urkuparven korjauksiin. 

 

Hangö kyrkliga samfällighet 

3. Hangon kirkon ikkunoiden korjaus ja maalaus 

Kustannusarvio: 70 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon ikkunoiden korjaukseen ja 

maalaukseen 8 300 euroa, avustusprosentti 12 %. 

 

4. Hangon kirkon julkisivujen korjaus 

Kustannusarvio: 280 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon julkisivujen korjaukseen 33 100 

euroa, avustusprosentti 12 %. 

 

Kimitoöns församling 

1. Hautausmaan henkilökunnan sosiaalitilojen korjaus 

Kustannusarvio: 60 000 euroa 

Päätösehdotus: Avustusta ei myönnetä hautaustoimen investointeihin. 

 

2. Kemiön kirkon tornin korjaus 

Kustannusarvio: 25 000 euroa 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 
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3. Västanfjärdin vanhan kirkon ja kellotapulin osittainen paikkaus ja tervaus 

Kustannusarvio: 30 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon katon osittaiseen korjaukseen ja 

tervaukseen 21 000 euroa, avustusprosentti 70 %. 

 

Korsnäs församling 

Pappilamuseon lämmitysjärjestelmän uusiminen maalämmöksi 

Kustannusarvio: 94 240 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään hiilineutraalisuusavustus 28 300 euroa, avustusprosentti 30 %. 

 

Kristinestads kyrkliga samfällighet 

1. Kristiinankaupungin kirkon kellotonin luukkujen korjaus ja uusi soittoautomatiikka 

Kustannusarvio: 13 400 euroa 

Päätösehdotus: Avustusta ei myönnetä alle 20 000 euron hankkeisiin. 

 

2. Lapväärtin kirkon ikkunoiden kunnostus 

Kustannusarvio: 10 200 euroa 

Päätösehdotus: Avustusta ei myönnetä alle 20 000 euron hankkeisiin. 

 

Malax kyrkliga samfällighet 

Bergön kirkon katon ja julkisivujen korjaus sekä invarampin uusiminen 

Kustannusarvio: 94 612 euroa 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

Pargas kyrkliga samfällighet 

1. Iniön kirkon korjauksen suunnittelu 

Kustannusarvio: 75 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon suunnitteluun 37 000 euroa, 

avustusprosentti 50 %. 

 

2. Korppoon kirkon peruskorjauksen suunnittelu Kustannusarvio: 25 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon suunnitteluun12 500 euroa, 

avustusprosentti 50 %. 
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3. Nötön kirkon huopakaton vaihto 

Korjauskustannukset: 82 393,93 euroa 

Päätösehdotus: Avustusta ei myönnetä jo toteutetuille hankkeille. Seurakunta ei ole oikeutettu 

avustukseen laskennan perusteella. 

 

Raseborgs kyrkliga samfällighet 

Snappertunan kirkon turvallisuusjärjestelmät / sprinkleri ja kameravalvonta 

Kustannusarvio: 1 082 000 euroa 

Laskennassa huomioidut kustannukset: 953 327,29 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon turvallisuusjärjestelmien 

suunnitteluun 14 700 euro, avustusprosentti 50 % ja projektin toteutukseen 93 000 euroa, 

avustusprosentti 10 %. 

 

Sund-Vårdö församling 

Sundin pappilan korjauksen loppuunsaattaminen 

Kustannusarvio: 250 604 euroa 

Projektille on aikaisemmin myönnetty avustusta 142 904 euroa DKIR/1336/02.02.00/2019 ja 

209 200 euroa DKIR/1079/02.03.00/2020 muiden vaiheiden korjauksiin, jotka koskivat yläkertaa 

ja hissiä.  

Päätösehdotus: Myönnetään Kirkon keskusrahaston korjausavustusta 200 500 euroa, 

avustusprosentti 80 %. 

 

Ålands södra skärgårdsförsamlig 

1. Föglön kirkon sadevesiviemäröinti 

Kustannusarvio: 45 215 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon sadevesiviemäröinnin 

suunnitteluun 5 700 euroa, avustusprosentti 50 % ja projektin toteutukseen 25 200 euroa, 

avustusprosentti 74 %. 
 

2. Föglön kirkon katon, kellotornin, ruumishuoneen ja porttirakennuksen tervaus 

Kustannusarvio: 35 550 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon kattojen tervaukseen 24 900 

euroa, avustusprosentti 70 %. 
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3. Föglön kirkon sähkösaneeraus 

Kustannusarvio: 71 545 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon sähkösaneerauksen suunnitteluun 

5 700 euroa, avustusprosentti 50 % ja projektin toteutukseen 26 800 euroa, avustusprosentti 

45 %. 
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Siuntion seurakuntayhtymä 

Pyhän Pietarin kirkon katon korjaussuunnittelu 

Suunnittelun kustannuarvio: 372 000 euroa 

Avustuspäätöksessä otettu huomioon arkkitehti-, rakenne- ja erikoissuunnittelijoiden 

maksimikustannusarviot. 

Päätösehdotus: Myönnetään kulttuuriperinnön hoitoon Pyhän Pietarin kirkon katon 

korjaussuunnitteluun 60 000 euroa, avustusprosentti 50 %. 
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Askolan seurakunta 

Askolan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos, kirkon ja kirkkopihan korjaus- ja muutos 

Kustannusarvio: 970 000 euroa 

Askolan kirkon avustuslaskennassa otettu huomioon suunnittelukustannukset vuosilta 2021-2022, 

ikkunan koekorjaus, peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen kirkon sisätilojen muutos ja 

korjaustöiden rakennus-, LVI-, sähkö ja sprinkleriurakat. 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 373 400 euroa, 

avustusprosentti 51 %, ikkunan koekorjaukseen 4 700 euroa, avustusprosentti 50 % ja 

suunnittelukustannuksiin 17 000 euroa, avustusprosentti 50 %. 
 

Loviisan seurakuntayhtymä 

1. Pernajan kirkon katon tervaus 

Kokonaiskustannus 32 957,50 euroa. 

Päätösehdotus: Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon paanukaton 

tervaukseen 23 100 euroa, avustusprosentti 70 %. 

2. Lapinjärven kellotapulin lahovaurioiden korjaussuunnittelu 

Suunnittelun kustannusarvio: 5 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 2 500 euroa, 

avustusprosentti 50 %. 

3. Ruotsinpyhtään kirkon lämmitysjärjestelmän uusimisen suunnittelu 

Suunnittelun kustannusarvio: 10 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 5 000 euroa, 

avustusprosentti 50 %. 

4. Ruotsinpyhtään kirkon peltikaton uusimisen suunnittelu 

Suunnittelun kustannusarvio: 20 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 10 000 euroa, 

avustusprosentti 50 %. 

5. Pernajan kirkon alttarikaapin konservoinnin suunnittelu 

Suunnittelun kustannusarvio: 3 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 2 100 euroa, 

avustusprosentti 70 %. 
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Pornaisten seurakunta 

Pornaisten kirkon korjaus 

Kokonaiskustannusarvio: 2 210 000 euroa  

Avustuslaskennassa huomioidut kustannukset 910 000 euroa 

Pornaisten kirkon korjaukseen myönnetty 123 000 € harkinnan varaista avustusta 

2021. Korjaustöiden aikana ilmennyt uusia yllättäviä korjauskustannuksia 910 000 €, 

joille voidaan laskea avustus. 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kulttuuriperinnön hoitoon 507 500 euroa,  

avustusprosentti 56 %. 

 

 

 



  Avustukset 2022  1 (2) 

  Kuopion hiippakunta  

    

  

Juuan seurakunta 

Juuan kirkon valaistuksen ja lämmityksen uusiminen. Avustusta haetaan takautuvasti. 

Toteutunut kustannus: 35 550 euroa. 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. Avustusta ei 

myönnetä jo toteutettuihin hankkeisiin. 

 

Kiteen seurakunta 

1. Kesälahden kellotapulin paanukattojen tervaus 

Kustannusarvio: 10 000 euroa. 

Päätösehdotus: Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon paanukaton 

tervaukseen 7 000 euroa, avustusprosentti 70 %. 

2. Kesälahden kirkon remontti 

Kustannusarvio: 40 000 euroa. 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

3. Rääkkylän kirkon sokkelin korjaus 

Kustannusarvio: 30 000 euroa. 

Korjaustöiden kustannusarvio: 14 900 euroa. 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä 

1. Pyhän Markuksen ja Pyhän Pietarin kappelien katon korjauksen suunnittelu ja 

toteutus. 

Kustannusarvio: 582 000 euroa. 

Suunnittelun kustannusarvio: 18 000 euroa. 

Päätösehdotus: Seurakuntayhtymä ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon suunnittelun kustannuksiin 9 000 euroa, 

avustusprosentti 50 %. 
 

2. Pyhän Johanneksen kirkon korjaus 

Kustannusarvio: 1 830 000 euroa. 

Suunnittelun kustannusarvio: 136 000 euroa. 

Päätösehdotus: Seurakuntayhtymä ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

Myönnetään Kirkon korjausavustus suunnitteluun 68 000 euroa, avustusprosentti 50 %. 
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Lieksan seurakunta 

1. Viekin kirkon sähkö- ja lämmitysjärjestelmän uusimisen suunnittelu. 

Kustannusarvio: 30 000 euroa. 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. Myönnetään 

avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon sähkö- ja lämmitysjärjestelmän suunnitteluun 15 000 

euroa, avustusprosentti 50 %. 

 

2. Viekin siunauskappelin öljylämmityksestä luopumisen suunnittelu. 

Kustannusarvio: 10 000 euroa. 

Päätösehdotus: Myönnetään Kirkon keskusrahaston hiilineutraalisuusavustusta 2000 euroa, 

avustusprosetti 20 %. 

 

Suonenjoen seurakunta 

Suonenjoen kirkon julkisivun maalauskorjauksen suunnittelu. 

Kustannusarvio: 22 500 euroa. 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. Myönnetään 

avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon maalauskorjauksen suunnitteluun 11 300 euroa, 

avustusprosentti 50 %. 

 

Tohmajärven seurakunta 

Kemien seurakuntatalon (kirkon) peruskorjaus 

Kustannusarvio: 644 378,40 euroa. 

Päätösehdotus: Avustuslaskelmassa ei huomioida äänentoiston kustannuksia. Myönnetään Kirkon 

korjausavaustus 129 100 euroa, avustusprosetti 21 %. 

 

Ylä-Savon ev.-lut. seurakuntayhtymä 

1. Pielaveden kirkon alapohjan korjaus 

Kustannusarvio: 400 000 euroa. 

Päätösesitys: Seurakuntayhtymä ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella.  
 

2. Varpaisjärven kirkon korjauksen suunnittelu 

Kustannusarvio: 70 000 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon korjauksen suunnitteluun 

35 000 euroa, avustusprosentti 50 %. 
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Alajärven seurakunta 

1. Alajärven kirkon ja tapulin ulkomaalaus 

Kokonaiskustannusarvio: 520 000 euroa 

Suunnittelukustannukset: 7132,48 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon rakennuksen 

säilyttämiseen tähtääviin korjauksiin 151 700 euroa, avustusprosentti 30 % sekä 

suunnittelukustannuksiin 3 600 euroa, avustusprosentti 50 %. 

 

2. Alajärven kirkon sähkölämmityksen uusiminen 

Sähköpattereiden uusiminen ja ilmalämpöpumppujen lisääminen. 

Kustannusarvio: 120 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään Kirkon korjausavustusta 26 200 euroa, avustusprosetti 22 %. 

 

Isojoen seurakunta 

Isojoen seurakuntatalon katon uusiminen, IV-laitteen ja ilmalämpöpumppujen hankinta. 

Kokonaiskustannusarvio: 124 737 euroa. 

Päätösehdotus: Myönnetään Kirkon korjausavustusta korjauksiin 8 600 euroa, avustusprosetti 7 % 

ja suunnitteluun 3 700 euroa, avustusprosetti 50 %. 

 

Isonkyrön seurakunta 

Isonkyrön vanhan kirkon korjaukset 

Korjaustyöt sisältävät perustusten, alapohjan, vesikaton sekä kantavien rakenteiden korjausta 

sekä arvoesineistön konservointia. 

Toteutuksen kustannusarvio: 220 000 euroa 

Suunnittelun kustannusarvio: 31 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon rakennuksen säilymiseen 

tähtääviin korjauksiin 154 400 euroa, avustusprosentti 70 % sekä suunnitteluun 15 500 euroa, 

avustusprosentti 50 %. Korjaustyöt tulee tehdä ja suunnitella huolellisesti yhteistyössä 

Museoviraston kanssa. 
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Joutsan seurakunta 

Joutsan kirkon paanukaton korjauksen suunnittelu 

Suunnittelu sisältää katon kuntoselvityksen, urakka-asiakirjojen laadinta kunnostuksesta ja 

tervauksesta.  

Suunnittelun kustannusarvio: 15 252 euroa. 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon rakennuksen säilymiseen 

tähtääviin suunnitelmiin 7 600 euroa, avustusprosentti 50 %. 

 

Kinnulan seurakunta 

Kinnulan kirkon korjaussuunnittelu 

Suunnittelun kustannusarvio: 50 716 euroa. 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon rakennuksen säilymiseen 

tähtääviin suunnitelmiin 25 400 euroa, avustusprosentti 50 %. 

 

Kuortaneen seurakunta 

1. Kuortaneen vaivaisukon konservointi 

Kustannusarvio: 10 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään konservointiavustus kulttuuriperinnön hoitoon 7 000 euroa, 

avustusprosentti 70 %. 

 

2. Kuortaneen siunauskappelin korjaus 

Lattian, alapohjan ja ilmanvaihdon korjaus.  

Kustannusarvio: 40 000 euroa 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

Kurikan seurakunta 

Jalasjärven kirkon julkisivujen korjaus ja maalaus 

Suunnittelun kustannusarvio: 9 400 euroa. 

Toteutuksen kustannusarvio: 540 600 euroa. 

Päätösehdotus: Mikäli kirkon julkisivuväritystä aiotaan muuttaa, muutossuunnitelma tulee 

vahvistaa kirkkohallituksessa ennen muutoksiin ryhtymistä. Myönnetään avustus kirkollisen 

kulttuuriperinnön hoitoon 17 300 euroa, avustusprosentti 3 % ja suunnittelukustannuksiin 4 700 

euroa, avustusprosentti 50 %. 
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Kyyjärven seurakunta / Saarijärven seurakunta 1.1.2022 alkaen 

Kyyjärven pappila-viraston lämmitysjärjestelmän muutos 

Öljylämmityksen muuttaminen vesi-ilmalämpöpumpuksi. 

Kokonaiskustannus: 17 250 euroa. 

Päätösehdotus: Myönnetään Kirkon keskusrahaston hiilineutraalisuusavustusta 2600 euroa, 

avustusprosetti 15 %. 

 

Lappajärven seurakunta 

Lappajärven kellotapulin julkisivun kunnostus ja maalaus 

Kustannusarvio: 66 000 euroa. 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

Multian seurakunta 

Multian kirkon alttaritaulujen ja taideteosten konservointi 

Kokonaiskustannus: 20 956 euroa. 

Päätösehdotus: Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 14 700 

euroa, avustusprosentti 70 %. 

 

Petäjäveden seurakunta 

Petäjäveden pappilan korjaus 

Kustannusarvio: 120 000 euroa 

Päätösesitys: Hankkeesta ei ole laadittu suunnitelmia. Myönnetään Kirkon keskusrahaston 

korjausavustus korjaustyön tarkempaan suunnitteluun 19 200 euroa, avustusprosentti 16 %. 

 

Saarijärven seurakunta 

1. Mansikkaniemen pappilan ulkoverhouksen uusiminen 

Suunnittelun kustannukset: 800 euroa 

Toteutuksen kustannusarvio: 37 500 euroa 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

2. Kivijärven seurakuntatalon katon korjaus 

Suunnittelu tehty vuonna 2018. 

Toteutuksen kustannusarvio: 56 000 euroa 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 
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3. Mellikan leirikeskuksen lämmitysjärjestelmän muutos 

Öljylämmityksen muuttaminen maalämmöksi neljässä rakennuksessa.  

Toteutuksen kustannusarvio: 150 000 euroa 

Päätösesitys: Myönnetään Kirkon keskusrahaston hiilineutraalisuusavustusta 22 500 euroa, 

avustusprosetti 15 %. 

 

4. Saarijärven kirkon ikkunoiden huoltomaalaus 

Toteutuksen kustannusarvio: 100 000 euroa 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

5. Saarijärven kirkon urkujen peruskorjaus 

Toteutuksen kustannusarvio: 70 000 euroa 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

Seinäjoen seurakunta 

1. Seinäjoen seurakuntakeskuksen peruskorjaus ja kellaritilojen korjaus 

Kustannusarvio yhteensä: 2 848 099,35 euroa 

Suunnittelun kustannukset: 89 914,35 euroa 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. Myönnetään 

Kirkon keskusrahaston korjausavustus suunnitteluun 45 000 euroa, avustusprosentti 50 %. 

 

2. Peräseinäjoen kirkon kattolyhtyjen korjaus 

Kattolyhtyjen kuparipellityksen uusiminen. Kuntotarkastus tehty 2020. Toteutettu kesällä 2021. 

Toteutuneet kustannukset: 63304,48 euroa 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. Avustusta ei 

myönnetä jo toteutettuihin hankkeisiin. 

 

3. Peräseinäjoen kirkon sisäpuolinen korjaus 

Kustannusarvio: 116 104 euroa 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. Myönnetään 

avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon korjauksen suunnitteluun 10 700 euroa, 

avustusprosentti 50 %. 
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Toivakan seurakunta 

1. Toivakan kirkon lahovaurioiden korjaus 

Katon korjauksen ja ulkomaalauksen yhteydessä paljastuneet mittavat lahovauriot. 

Lisätöiden kustannus: 197383,94 euroa 

Lisätöiden suunnittelu: 29 133,88 euroa 

Hankkeelle myönnetty avustusta 2018 haettu 451 609 €, myönnetty 274 092 € ja 2020, haettu 

166 729 €, myönnetty 93 500 €.  

Päätösesitys: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 117 800 euroa, 

avustusprosentti 60 % ja suunnittelukustannuksiin 14 600 euroa, avustusprosentti 50 %. 

 

2. Toivakan seurakuntakodin LVI-korjausten suunnittelu 

Suunnittelun kustannusarvio: 9 500 €. 

Päätösesitys: Myönnetään Kirkon keskusrahaston korjausavustus suunnitteluun 4 800 euroa, 

avustusprosentti 50 %. 

 

3. Toivakan kirkon kelloluukkujen avausmekanismin uusiminen 

Kokonaiskustannusarvio: 6500 euroa. 

Päätösesitys: Alle 20 000 euron hankkeita ei avusteta. 

 

Vimpelin seurakunta 

1. Vimpelin kirkon paloilmoitinjärjestelmän uusiminen 

Kustannusarvio: 28 000 €. Tarjouksessa kustannukset 15 394,45 € + alv.= 19 089 €. 

Päätösesitys: Avustusta ei myönnetä alle 20 000 euron hankkeisiin. 

 

2. Vimpelin seurakuntatalon salaojituksen korjaus 

Korjaukset tehty vuonna 2021.  

Kustannukset: 35 233,23 euroa. 

Päätösesitys: Kyseessä ei ole äkillinen ja yllättävä korjaus, joten avustusta ei myönnetä. 

 

3. Vimpelin kirkon katon tervaus 

Kustannukset: 36 506,42 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon paanukaton 

tervaukseen 25 600 euroa, avustusprosentti 70 %. 
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Hirvensalmen seurakunta 

Niemen pappilan katon korjaus ja yläpohjan eristyksen parantaminen 

Suunnittelun kustannukset: 36 189 euroa  

Toteutuksen kustannukset: 133 920 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään Kirkon korjausavustusta korjauksiin 73 600 euroa, avustusprosetti 

55 % sekä korjausten suunnitteluun 18 100 euroa, avustusprosentti 50 %. 

 

Imatran seurakunta 

Kolmen Ristin kirkon korjaus 

Avustuslaskennassa huomioitu vuoden 2022 suunnittelukustannukset: 136 350,40 €.  

Kiireelliset sekä äkilliset ja yllättävät ylimääräiset C-salin kattoikkunan, tuulikaapin ja liittyvän 

eteläjulkisivun korjauskustannukset: 415 152 € 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon rakennuksen 

säilyttämiseen tähtääviin korjauksiin 17 200 euroa, avustusprosentti 4 % sekä suunnitteluun 

68 200 euros, avustusprosentti 50 %. 

 

Kotka-Kymin seurakunta 

Kotkan kirkon peruskorjaus ja ruusuikkunan konservointi 

Kustannuarvio: 4 334 474 euroa 

Avustuslaskennassa huomioitu vuosilta 2021-2022 suunnittelukustannukset: 351 473,32 euroa 

Ruusuikkunan konservointi: 508 857,56 euroa. 

Päätösehdotus: Peruskorjaus sisältää olennaisia muutoksia, jotka tulee vahvistaa 

kirkkohallituksessa ennen niiden rakennustöihin ryhtymistä. Avustusta voida nyt myöntää edellä 

mainittuihin muutostöihin. Myönnetään avustus kulttuuriperinnön hoitoon rakenteiden, vesikaton ja 

kosteusvaurioiden korjauksiin, LVI- ja sähkökorjauksiin 254 500 euroa, avustusprosentti 7 %, 

suunnittelukustannuksiin 175 700 euroa, avustusprosentti 50 % sekä ruusuikkunan konservointiin 

356 200 euroa, avustusprosentti 70 %. 

 

Luumäen seurakunta 

Luumäen kirkon julkisivujen sekä vesikaton korjaus ja maalaus 

Kustannusarvio: 494 310 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kulttuuriperinnön hoitoon rakennuksen säilyttämiseen 

tähtääviin korjauksiin 271 600 euroa, avustusprosentti 55 %. 
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Parikkalan seurakunta 

Siunauskappelin julkisivujen kunnostus 

Kustannusarvio: 35 000 euroa 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

Pyhtään seurakunta 

Pyhtään kirkon korjaukset 

Rakennushistoriaselvitys, ikkunan korjaus, katon korjaus ja tervaus, katon sadevesien poiston 

korjaus sekä paloilmoitinjärjestelmän uusiminen. 

Kustannusarvio: 344 500 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kulttuuriperinnön hoitoon rakenteiden ja vesikaton korjauksiin 

21 100 euroa, avustusprosentti 26 %, suunnittelukustannuksiin ja rakennushistoriaselvitykseen  

49 800 euroa, avustusprosentti 50 %, ikkunan konservointiin 87 500 euroa, avustusprosentti 

70 %. Myönnetään konservointiavustus kulttuuriperinnön hoitoon paanukaton tervaukseen 28 000 

euroa, avustusprosentti 70 %. Toteutettuun paloilmoitinjärjestelmän uusimiseen ei myönnetä 

avustusta. 

 

Sulkavan seurakunta 

Sulkavan kirkon korjaukset ja maalaus 

Kustannusarvio: 850 000 euroa 

Avustuslaskennassa huomioidut kustannukset: 451 514,80 euroa 

Päätösehdotus: Kirkon julkisivun värityksen muuttaminen sekä sadevesijärjestelmien lisääminen 

ovat olennaisia muutoksia, jotka tulee vahvistaa kirkkohallituksessa ennen niiden rakennustöihin 

ryhtymistä. Avustusta ei voida nyt myöntää edellä mainittuihin muutostöihin. Myönnetään avustus 

kulttuuriperinnön hoitoon rakenteiden korjauksiin ja sisäpuolen huoltomaalaukseen 321 200 euroa, 

avustusprosentti 71 % ja suunnittelukustannuksiin 12 500 euroa, avustusprosentti 50 %. 

Myönnetään Kirkon keskusrahaston korjausavustus ulkovalaistuksen uusimiseen 11 000 euroa, 

avustusprosentti 44 %. 
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Taipaleen seurakunta 

Lemin kellotapulin peruskorjaus 

Korjaustoimiin sisältyy julkisivujen korjaus ja maalaus, sisäänkäynnin kiviportaan korjaus, 

vainajakylmiöiden uusinta ja sisätilojen muutokset, kivimuurin portin levennys, kellonsoiton ja 

luukkujen avauksen automatisointi, lumiesteiden asennus vesikatolle ja liikennöitävän alueen 

sorastus. 

Kustannusarvio: 325 900 euroa 

Päätösehdotus: Avustusta ei myönnetä sisätilojen korjaukseen, koska hautaustoimen hankkeille ei 

myönnetä avustusta. Laskennassa otetaan huomioon vain avustettavat kustannukset. Seurakunta 

ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. Myönnetään suunnitteluun avustus 13 600 

euroa, avustusprosentti 50 %. 
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Alavieskan seurakunta 

Seurakuntakodin rakennusautomaation saneeraus  

Hanke toteutettu. 

Toteutuskustannus: 12 586,60 €. 

Päätösehdotus: Avustusta ei myönnetä alle 20 000 euron investointeihin. 

 

Kokkolan seurakuntayhtymä 

Kaarlelan kirkon julkisivujen kunnostus 

Kustannusarvio: 450 000 euroa 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

Limingan seurakunta 

Limingan kirkon korjaus 

Kokonaiskustannusarvio: 2 489 920 euroa 

Suunnittelun kustannukset: 114 514,69 euroa. 

Päätösehdotus: Kokonaisvaltainen korjaushanke sisältää runkoon ja vesikattoon liittyviä 

korjauksia, olennaisia muutoksia kirkon sisäänkäynteihin, sisätiloihin ja piha-alueelle sekä 

lämmitysjärjestelmän muutoksia sekä lämmitysjärjestelmän muutoksen. Suunnitelmat sisältävät 

myös olennaisia muutoksia, jotka tulee vahvistaa kirkkohallituksessa ennen muutoksiin ryhtymistä. 

Nyt hankkeelle myönnettävä avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon voidaan käyttää kirkon 

olemassa olevien rakenteiden korjauksiin sekä LVI- ja sähkötöihin. Myönnetään avustus edellä 

mainittujen korjausten suunnitteluun 57 300 euroa, avustusprosentti 50 % ja edellä mainittuihin 

korjauksiin 720 300 euroa, avustusprosentti 48 %. 

 

Oulaisten seurakunta 

Oulaisten kirkon paanukaton korjaus 

Kokonaiskustannusarvio 1 460 000 €. 

Päätösehdotus: Hankkeelle myönnetty aikaisemmin avustusta (21.4.2020 § 50) 271 623 €, jolloin 

hankkeen kustannusarvio oli 900 000 €. Toteutus vuonna 2021 ja vuonna 2022, kustannukset 

1 201 605,54 €. Avustus laskettu 560 000 €:n kustannuksille, jotka ovat aikaisemman 

avustuspäätöksen jälkeen syntyneitä lisäkustannuksia. 

Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 145 000 euroa, avustusprosentti 26 %. 
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Perhon seurakunta 

1. Perhon kirkon ja kellotapulin kattojen tervaus 

Kokonaiskustannusarvio 52 219,20 €. 

Päätösehdotus: Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon paanukaton 

tervaukseen 36 600 euroa, avustusprosentti 70 %. 

 

2. Perhon kirkon kattoratsastajan ja ikkunoiden korjaus 

Kustannusarvio: 33 326,96 euroa 

Päätösesitys: Hakemus vedetty pois seurakunnan toimesta. Ei avustusta. 

 

Pudasjärven seurakunta 

1. Pudasjärven seurakuntatalon saneeraus 

Kokonaisustannusarvio: 700 000 euroa 

Suunnittelun kustannusarvio: 31 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään Kirkon korjausavustusta korjaussuunitteluun 15 500 euroa, 

avustusprosetti 50 % sekä korjauksiin 147 900 euroa, avustusprosetti 25 %. 

 

2. Pudasjärven kirkon kellotapulin julkisivujen kunnostus 

Kokonaiskustannusarvio 23 000 euroa 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

Siikalatvan seurakunta 

1. Piippolan kirkon ja kellotapulin sekä Pyhännän kirkon paanukaatojen tervaus 

Kokonaiskustannusarvio 95 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon paanukaton 

tervaukseen 66 500 euroa, avustusprosentti 70 %. 

 

Tervolan seurakunta 

1. Tervolan Ison kirkon alapohjan, sisäänkäyntien ulkoportaiden ja vedenpoiston korjaukset 

sekä invaluiskan uudistaminen 

Kokonaiskustannusarvio: 205 840 €. 

Päätösehdotus: Museoviraston 5.1.2022 lausunnon mukaan uusi invaluiska on kirkkolain mukainen 

olennainen muutos. Invaluiskan suunnitelmat tulee vahvistaa kirkkohallituksessa ennen invaluiskan 

rakennustöihin ryhtymistä. Avustusta ei myönnetä invaluiskan uudistamiseen. Myönnetään avustus 

kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon alapohjan, ulkoportaiden ja vedenpoiston korjauksiin 57 300 

euroa, avustusprosentti 31 %. 
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Tyrnävän seurakunta 

1. Temmeksen kirkon peruskorjaus 

Kokonaiskustannusarvio: 1 470 000 €. 

Päätösehdotus: Uusi invaluiska on kirkkolain mukainen olennainen muutos. Invaluiskan 

suunnitelmat tulee vahvistaa kirkkohallituksessa ennen invaluiskan rakennustöihin ryhtymistä. 

Avustusta ei myönnetä invaluiskan uudistamiseen. Myönnetään avustus kirkollisen 

kulttuuriperinnön hoitoon rakenteiden ja paanukaton korjauksiin, LVI- ja sähkökorjauksiin 757 200 

euroa, avustusprosentti 70 % sekä suunnittelukustannuksiin 182 000 euroa, avustusprosentti 

50%. 

 

2. Temmeksen kirkon porttirakennuksen korjaus 

Kokonaiskustannusarvio: 150 000 € 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon rakennuksen 

säilyttämiseen tähtääviin korjauksiin 89 000 euroa, avustusprosentti 70 % sekä 

suunnittelukustannuksiin 11 000 euroa, avustusprosentti 50 %. 
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Hattulan seurakunta 

Hattulan kirkon räystäiden korjaus 

Kustannusarvio: 100 000 euroa 

Päätösehdotus: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

Hämeenkyrön seurakunta 

Hämeenkyrön kirkon korjaussuunnittelu 

Suunnittelun kustannusarvio: 90 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kulttuuriperinnön hoitoon korjausten suunnitteluun 45 000 

euroa, avustusprosentti 50 %. 

 

Ikaalisten seurakunta 

Messukasukoiden konservointi 

Kustannusarvio: 6 047 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään konservointiavustus kulttuuriperinnön hoitoon 4200 euroa, 

avustusprosetti 70 %. 

 

Lopen seurakunta 

Lopen kirkon ulkopuolinen korjaus, peltikatteen uusiminen ja kellotornin korjaus 

Kustannusarvio: 520 000 euroa 

Suunnittelun kustannukset: 6062,02 euroa 

Päätösesitys: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon korjauksiin 142 600 euroa, 

avustusprosetti 30 % sekä korjausten suunnitteluun 3000 euroa, avustusprosentti 50 %. 

 

Nokian seurakunta 

1. Tottijärven kirkon ja tapulin katon tervaus 

Kustannusarvio: 40 000 €. 

Päätösesitys: Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon paanukaton 

tervaukseen 28 000 euroa, avustusprosentti 70 %. 

2. Nokian kirkon lämmönjakohuoneen ulkopuolinen korjaus 

Kustannusarvio: 220 000 euroa. 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 
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3. Maatialan pappilan väentuvan ja pakarin entisöinti 

Kustannusarvio: 450 000 euroa. 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

4. Suoniemen kirkon julkisivujen maalaus 

Kustannusarvio: 450 000 euroa. 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. Alle 5 %:n 

avustuksia ei myönnetä. 

5. Suoniemen kirkon katon korjaus 

Kustannusarvio: 450 000 euroa. 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. Alle 5 %:n 

avustuksia ei myönnetä. 

Oriveden seurakunta 

1. Juupajoen kirkon ja kellotapulin ulkomaalaus 

Kustannusarvio: 180 000 euroa. 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

2. Längelmäen kirkon urkujen huoltokorjaus 

Kustannusarvio: 36 580 euroa. 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

Sastamalan seurakunta 

1. Suodenniemen kirkon kiviportaiden korjaus 

Kustannusarvio: 80 000 euroa 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

 

2. Pyhän Marian kirkon alttaritaulun konservointi 

Kustannusarvio: 60 000 euroa 

Päätösesitys: Myönnetään konservointiavustus kulttuuriperinnön hoitoon 42 000 euroa, 

avustusprosetti 70 %. 

 

3. Sammaljoen kirkon ulkopuolen kunnostus ja maalaus 

Kustannusarvio: 215 140 euroa 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella 
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Vesilahden seurakunta 

1. Pienoistraktorin hankinta 

Kustannusarvio: 30 000 euroa 

Päätösesitys: Avustusta ei myönnetä koneiden hankintaan. 

2. Vesilahden pappilan ulkopuolinen korjaus 

Kustannusarvio: 100 000 euroa 

Myönnetään: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. Alle 5 %:n 

avustuksia ei myönnetä. 

3. Energiaratkaisujen suunnittelu 

Suunnittelun kustannusarvio: 50 000 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään Kirkon keskusrahaston hiilineutraalisuusavustusta energiaratkaisujen 

suunnitteluun 15 000 euroa, avustusprosentti 30 %. 

Virtain seurakunta 

Virtain kirkon korjaus 

Vesikaton kunnostus sekä lämmityslaitteiden ja valaistuksen uusiminen 

Kustannusarvio: 111 200 euroa 

Päätösesitys: Myönnetään Kirkon keskusrahaston avustus valaistuksen suunniteluun 3 400 euroa, 

avustusprosentti 50 %. Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 

paanukaton tervaukseen 33 300 euroa, avustusprosentti 70 %. 

 

Ypäjän seurakunta 

Ypäjän kirkon katon ja julkisivujen korjaus 

Kustannusarvio: 242 000 euroa 

Päätösehdotus: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon korjauksiin 119 300 

euroa, avustusprosetti 55 % sekä korjausten suunnitteluun 12 800 euroa, avustusprosentti 50 %. 
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Eurajoen seurakunta 

1. Kustaa Adolfin kirkon ulkopuolen korjaussuunnittelu 

Kustannusarvio: 37 200 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon korjaussuunnitteluun 

18 600 euroa, avustusprosentti 50 %. 

2. Irjanteen kirkon paanukaton korjauksen suunnittelu 

Kustannusarvio: 12 400 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon korjaussuunnitteluun 6 200 

euroa, avustusprosentti 50 %. 

3. Luvian haustausmaan rakennusten korjaus 

Kustannusarvio: 62 000 euroa. 

Päätösesitys: Avustusta ei myönnetä hautaustoimen investointeihin. 

4. Luvian kirkon sisäpuolen korjaussuunnittelu 

Kustannusarvio: 37 200 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon korjaussuunnitteluun 18 

600 euroa, avustusprosentti 50 %. 

 

Huittisten seurakunta 

Esinekonservointi: hevosvetoiset ruumisvaunut 

Kustannusarvio: 7936 euroa. 

Päätösesitys: Hakemus vedetty pois seurakunnan toimesta. Ei avustusta. 

 

Karvian seurakunta 

Karvian seurakuntatalon korjaus 

Seurakuntataloon rakennetaan invawc ja siivouskeskus. 

Kustannusarvio: 66 795 euroa. 

Päätösesitys: Alle 5 % laskennallisia avustuksia ei myönnetä. 

 

Kustavin seurakunta 

Kustavin kirkon sähköjärjestelmien korjauksen ja lämpöpumppujen hankinnan suunnittelu 

Kustannusarvio: 18 400 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon sähköjärjestelmien 

korjauksen ja lämpöpumppujen hankinnan suunnitteluun 9 200 euroa, avustusprosentti 50 %. 
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Laitilan seurakunta 

Laesaaren siunauskappelin korjaussuunnittelu 

Kustannusarvio: 55 000 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään Kirkon korjausavustusta korjaussuunitteluun 27 500 euroa, 

avustusprosetti 50 % 

 

Martinkosken seurakunta 

Kosken kirkon sisätilojen korjauksen suunnittelu 

Kustannusarvio: 109 120 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään Kirkon korjausavustusta korjaussuunitteluun 54 600 euroa, 

avustusprosetti 50 % 

 

Nousiaisten seurakunta 

Nousiaisten kirkon ikkunoiden kiireellinen korjaus 

Toteutetun korjauksen kustannukset: 116 221,24 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 8 600 euroa, 

avustusprosentti 7 %. 

 

Pyhärannan seurakunta 

Pyhärannan kirkon urkujen peruskorjaus 

Kustannusarvio: 60 500 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään Kirkon korjausavustusta 4 000 euroa, avustusprosetti 7 %. 

 

Pöytyän seurakunta 

1. Oripään hautausmaan porttirakennuksen korjaus 

Kustannusarvio: 27 000 euroa. 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 

2. Oripään kirkon lämmitysmuutoksen suunnittelu 

Kirkossa on vesikeskuslämmitys, jonka lämmönlähteenä on öljy. Kirkkolailla suojeltu kirkko. 

Suunnittelun kustannusarvio: 20 000 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään Kirkon keskusrahaston hiilineutraalisuusavustusta lämmitysmuutoksen 

suunnitteluun 10 000 euroa, avustusprosentti 50 %. 
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3. Pöytyän kirkon lämmitysmuutoksen suunnittelu 

Kirkossa on vesikeskuslämmitys, jonka lämmönlähteenä on puu. 

Suunnittelun kustannusarvio: 20 000 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään Kirkon keskusrahaston hiilineutraalisuusavustusta lämmitysmuutoksen 

suunnitteluun 10 000 euroa, avustusprosentti 50 %. 

4. Pöytyän kirkon ulko- ja sisäkorjaussuunnittelu 

Suunnittelun kustannusarvio: 50 000 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään avustus kulttuuriperinnön hoitoon ulko- ja sisäkorjauksen suunnitteluun 

25 000 euroa, avustusprosentti 50 %. 

5. Yläneen kirkon paanukaton tervaus 

Kustannusarvio: 43 000 euroa 

Päätösesitys: Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon paanukaton 

tervaukseen 30 100 euroa, avustusprosentti 70 %. 

6. Yläneen seurakuntatalon ulkopuolen korjaus 

Kustannusarvio: 187 000 euroa. 

Suunnittelun kustannukset: 21 781,66 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään Kirkon korjausavustusta suunnitteluun 10 900 euroa, avustusprosetti 

50 %. 

7. Esinekonservointi maalaus Ecce Homo 

Kustannusarvio: 20 000 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 14 000 euroa, 

avustusprosentti 70 %. 

8. Kirkollisten esineiden konservointi: alttaritaulu, triumfikrusifiksi, viimeinen tuomio, 

ehtoollisen asettaminen 

Kustannusarvio: 40 000 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 28 000 euroa, 

avustusprosentti 70 %. 

 

Siikaisten seurakunta 

Siikaisten kirkon paloilmoitinjärjestelmän uusiminen.  

Hanke toteutettu. 

Toteutuskustannus: 10 438,53 euroa. 

Päätösesitys: Avustusta ei myönnetä alle 20 000 euron investointeihin. 
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Someron seurakunta 

Someron kirkon julkisivujen ja vesikaton korjaus 

Korjaustyöt tehty vuoden 2021 aikana. Välttämätön kiireellinen korjaus. 

Korjaustoiden kustannus: 662 263,17 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 214 800 euroa, avustusprosentti 

32 %. 

 

Taivassalon seurakunta 

Taivassalon kirkon paanukaton tervaus 

Kustannusarvio: 32 100 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään konservointiavustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon paanukaton 

tervaukseen 22 500 euroa, avustusprosentti 70 %. 

 

Uudenkaupungin seurakunta 

Uudenkaupungin uuden kirkon invaluiskan suunnittelu. 

Kustannusarvio: 15 000 euroa. 

Päätösesitys: Myönnetään Kirkon korjausavustusta suunnitteluun 7 500 euroa, avustusprosentti 

50 %. 

 

Vehmaan seurakunta 

Vinkkilän seurakuntatalon salaojituksen uusiminen ja perustusten korjaus 

Kustannusarvio: 50 000 euroa. 

Päätösesitys: Seurakunta ei ole oikeutettu avustukseen laskennan perusteella. 
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