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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.10.–11.11.2019
viraston aukioloaikoina.

Olli Kortelainen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
2.10.–11.11.2019.
toimistosihteeri
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Varsinaiset jäsenet
Kortelainen Olli, kirkkoherra, puh.joht.
Ahonen Antti Pekka
Heikkinen Päivi
Juvonen Jarkko
Katainen Lauri
Kröger Risto
Lehtola Saara
Venäläinen Ritva
Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja

Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri
Markkanen Tapio, kirkkovaltuuston pj.
Korhonen Leena, kirkkovalt. varapj.

Varajäsenet
Kasurinen Janne
Oksman Merja
Tolvanen Joonas
Ojala Kari
Sopanen Markku
Kauppinen Saara
Puustinen Kyllikki
Eskola Suvi

103 §:n esittelyn aikana asiantuntijoina
Rissanen Virpi, vs. lapsityönohjaaja
Marin Sanna, seurakuntapastori
Tiilikainen Liisa, johtava diakonianviranhaltija
Kajava Vesa, johtava kanttori
Voutilainen Teemu, kappalainen

§§ 100–109

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Olli Kortelainen
puheenjohtaja

Urpo Reponen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus- Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
toimitus 9.10.2019
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Liisa Väätäinen
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Antti Pekka Ahonen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 10.10.–11.11.2019.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

100 §

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm
9.10.2019

Sivu
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. (KJ 9:1,1).
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. (KJ
9:1,2).
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7:4).
Kirkkoneuvosto hyväksyi 23.1.2019 vuoden 2019 kokousten aikataulun ja päätti, että kokouskutsu asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen postitetaan kirkkoneuvoston jäsenille ja
varajäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokousajankohta on hyväksytyn aikataulun mukainen. Kokouskutsu asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen on postitettu 2.10.2019.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

101 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Tarkastajien
valinnassa on aiemmin käytetty aakkosjärjestystä. Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa
ovat Liisa Väätäinen ja Antti Pekka Ahonen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Väätäisen ja Antti Pekka Ahosen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

102 §

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm
9.10.2019

Sivu
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän
tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on
ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii,
esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia,
joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan
kuitenkin esitellä suullisesti.
Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan
esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa
muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.
Kokouksen esityslista päätösehdotuksineen ja liitteineen on lähetetty kokouskutsun mukana.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

103 §

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMIEN ESITTELY
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611

Kirkkoneuvosto antoi 29.5.2019 tehtäväalueille ohjeen talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 laatimiseksi. Toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotusten tuli
olla valmiina 30.9.2019. Ohjeen mukaisesti toimintasuunnitelmaesityksiä esitellään kirkkoneuvostolle 9.10.2019. Kooste toimintasuunnitelmista on esityslistan liitteenä 1.
Kunkin tehtäväalueen (lähi)esimies on kutsuttu kokoukseen esittelemään suunnitelmia. Kirkkoneuvostolla on mahdollisuus esittää toimintasuunnitelmiin liittyviä kysymyksiä ja antaa ohjeita
suunnitelmien jatkovalmisteluja varten.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto tutustuu toimintasuunnitelmiin ja antaa tarvittaessa evästyksiä suunnitelmien
jatkovalmisteluun.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä

Asian esittelyn ajan kokouksessa ovat asiantuntijoina mukana seuraavat viranhaltijat: vs. lapsityönohjaaja
Virpi Rissanen (päiväkerho-, perhekerho- ja iltapäiväkerhotyö), srk-pastori Sanna Marin (varhaisnuoriso-,
nuoriso-, erityisnuoriso- ja rippikoulutyö), johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen (diakonia- ja lähetystyö), johtava kanttori Vesa Kajava (musiikkityö) ja kappalainen Teemu Voutilainen (aikuistyö, yleinen
srk-työ).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

104 §

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm
9.10.2019

Sivu
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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA / JOONAS TOLVANEN
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Joonas Tolvanen on 24.9.2019 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt eroa kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Uusi kotipaikka on 16.9.2019
lukien Helsinki.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei
ole vajaavaltainen.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston
jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen
on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Joonas Tolvasen edustaman Kotikirkko-valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu on Jukka
Markkanen. Joonas Tolvanen on kirkkovaltuuston päätöksellä 9.1.2019 § 10 valittu Jarkko Juvosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirkkoneuvostoon toimikaudelle 2019-2020.
Kirkkoherran
päätösehdotus

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) Joonas Tolvaselle myönnetään ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston
varajäsenyydestä
2) Kotikirkko-valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Jukka Markkanen kutsutaan
kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2019-2022
3) Jarkko Juvoselle valitaan henkilökohtainen varajäsen kirkkoneuvostoon jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2019-2020.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

105 §

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm
9.10.2019
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MÄÄRÄAIKAISEN VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA / SAARA KAUPPINEN
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611

Saara Kauppinen on valittu Siilinjärven seurakuntaan nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi ajalle
9.9.-31.12.2019. Hän on kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varajäsen.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei
ole vajaavaltainen.
Kirkkolain 23 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luottamustoimeen saa valita tämän seurakunnan palveluksessa olevaa henkilöä.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen
enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin,
jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston
jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen
on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Saara Kauppisen edustaman Yhteistyöryhmä -valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu
on Risto Daavitsainen. Saara Kauppinen on kirkkovaltuuston päätöksellä 9.1.2019 § 10 valittu
Saara Lehtolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirkkoneuvostoon toimikaudelle 2019-2020.
Kirkkoherran
päätösehdotus

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) Saara Kauppinen vapautetaan kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston
varajäsenyydestä ajalla 9.9.-31.12.2019
2) Yhteistyöryhmä-valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Risto Daavitsainen
kutsutaan kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 31.12.2019 saakka
3) Saara Lehtolalle valitaan henkilökohtainen varajäsen kirkkoneuvostoon 31.12.2019 saakka.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

106 §

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm
9.10.2019

Sivu
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TONTTIEN MYYNTI RYHJÄNPURO-TILALTA

Kirkkoneuvosto
27.8.2019 § 81

Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Kehvo-Väänälänrannan rantayleiskaavassa, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018,
on seurakunnan omistamalle Ryhjänpuro 2:10 tilalle muodostettu kaksi määräalaista rantarakennuspaikaksi lohkottavaa tonttia. Kaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu erillispientalojen tai loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikoille saa rakentaa yksiasuntoisen, enintään 1½-kerroksisen pysyvän asunnon tai vapaa-ajan asunnon, yhden saunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan hakemisen yhteydessä rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle asetetut vaatimukset. Pysyvän asumisen rakennuspaikalla kerrosala voi olla yhteensä
enintään 500 k-m², josta vähintään 30 % on varattava erillisten talousrakennusten rakentamista
varten. Vapaa-ajan asunnon rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 k-m²+ 4 % rakennuspaikan pinta-alasta, yhteensä enintään 300 km².
Vierekkäiset tontit rajoittuvat pohjoisessa Kehvolantiehen ja etelässä Kallaveteen. Tonttien
pinta-alat ovat noin 3.456 m² ja 3.573 m², tarkat alat määräytyvät lohkomisessa. Tontit ovat
muodoltaan rannan suuntaan loivahkosti laskeutuvia ja näkymät tonteilta avautuvat etelän
suuntaan. Tonteilla on varsin runsas sekapuusto ja myös järeämpää puuta. Vesirajasta järvelle
päin on paikoin kaislikkoa eli ranta on niiltä osin matalahko.
Kirkkovaltuuston toimintasuunnitelmassa 2019-2021 hyväksymien maankäytön tavoitteiden
mukaan em. rantarakennuspaikkojen luovuttamisesta järjestetään tarjouskilpailu vuonna 2019.
Tarjouskilpailun järjestämistä/päätöksentekoa varten on tonttien markkina-arvosta pyydetty lausunto auktorisoidulta kiinteistöarvioijalta (AKA) Jari Jääskeläiseltä Savon Kiinteistö Oy LKV:sta.
Tarkoituksena on, että arvion perusteella tonteille voidaan määritellä tarjouskilpailuun pohjahinta. Jari Jääskeläinen on 12.8.2019 antamassa lausunnossa arvioinut kohteen markkinaarvoksi arvopäivänä ja vallitsevassa markkinatilanteessa suuruusluokan 70.000-90.000 euroa/tontti. Mikäli kohteita myydään tarjouskaupalla, niin arvo voi muodostua korkeammaksikin.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää järjestää Ryhjänpuro-tilalla olevien rantarakennuspaikkojen myynnistä
tarjouskilpailun julkaisemalla tarjouspyynnön Savon Sanomissa ja Uutis-Jousessa. Tarjouskilpailun pohjahinnaksi asetetaan 80.000 euroa/tontti.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
--------------------------------------Kirkkoneuvosto
9.10.2019 § 106 Tonttien myynti-ilmoitus julkaistiin Savon Sanomissa ja Uutis-Jousessa 5.9.2019 sekä seurakunnan kotisivuilla. Tonteista pyydettiin tarjouksia 30.9.2019 klo 15 mennessä. Määräaikaan
mennessä ei saatu yhtään tarjousta.
Tonttien markkinointia kannattaa nyt lykätä myöhäisempään ajankohtaan. Oman markkinoinnin
vaihtoehtona on antaa tonttien markkinointi jollekin kiinteistönvälitystoimistolle. Talvikaudella
markkinointia ei kannata suorittaa, koska tontteihin tutustuminen on hankalampaa.
Talousjohtajan
päätösesitys
Päätös

Kirkkoneuvosto päättää antaa tonttien markkinoinnin kilpailutuksen jälkeen valittavalle kiinteistönvälitystoimistolle siten, että markkinointi käynnistetään keväällä 2020.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LEIRIMAKSU LÄHETYSLEIRILLÄ RUOKONIEMESSÄ 28.2.-1.3.2020
Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.

Ruokoniemessä järjestetään Lähetysleiri 28.2.-1.3.2020. Nimikkolähettinä Bulgariassa Kansanlähetyksen kautta oleva Haverisen perhe on leirillä tavattavissa. Lähetysleirin kaltaista leiriä ei
ole aiemmin järjestetty. Tavoitteena on, että seurakuntalaisilla ja nimikkolähettiperheellä olisi
mahdollisuus kohdata ja keskustella paremmin, kun heillä on enemmän yhteistä aikaa. Normaalisti nimikkolähetit ovat tavattavissa vain jonkun tietyn tilaisuuden ajan. Viikonlopun leiri antaa
mahdollisuuden myös tutustua tuettavaan nimikkolähettiperheeseen paremmin. Myös Haveristen perheen on mahdollista tutustua lähettäjiinsä, jotka työtään tukevat. Lähetysleiriä tarjotaan
myös muille kuin Siilinjärvellä asuville. Haveristen työtä tukevat Iisalmen, Kajaanin, Kuhmon,
Mikkelin tuomiokirkon, Paltamon, Siilinjärven ja Sonkajärven seurakunnat sekä Kainuun, Eteläja Pohjois-Savon Kansanlähetyspiirit.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.8.2019 (§ 82), että aikuisten leirivuorokausihinta Ruokoniemessä on oman seurakunnan jäsenelle 23 € ja muille 41 €. Lasten ja nuorten (alle 15 v)
leirit ovat ilmaisia Siilinjärven srk:n jäsenille, muille 24 €/leirivuorokausi. Näin ollen leirimaksut
Lähetysleiristä aikuiselle olisivat 46 €/Siilinjärven srk:n jäsen ja 82 €/ ei seurakunnan jäsen sekä
alle 15-vuotiaille Siilinjärven srk:n jäsenille ilmainen ja muille 48 €. Lähetyssihteeri Jenni Mboub
on esittänyt 4.9.2019 sähköpostitse kirkkoherralle, että Lähetysleirin hinta olisi Haveristen kannatusrenkaan jäsenille samanhintainen kuin Siilinjärven seurakuntalaisille, jolloin kaikille tukijoille olisi mahdollista tulla kohtaamaan Haveristen perhe.
Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös
108 §

Kirkkoneuvosto päättää, että Lähetysleirin 28.2.-1.3.2020 leirimaksu on kaikilta muilta 46 € paitsi
alle 15-vuotiailta ilmainen.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

ILMOITUSASIAT
Esittelijät/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044 7284 611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044 7284 621.

1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet (ks.https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus):
11/2019 Vuoden 2020 kirkkokolehdit
12/2019 Uudet hallinnolliset mallisäännöt
13/2019 Vuoden 2020 talousarvion valmistelun perusteita.
Kirkkoherran
päätösesitys
Päätös

109 §

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin seuraavista
asioista:
- Seppelpartion
lähettäjänä
ja
juhlapuhujana
itsenäisyyspäivän
toimii
seurakunnanluottamushenkilö, lisäksi tarvitaan kaksi seppelten laskijaa. Sovittiin
alustavasti, että Tapio Markkanen toimii seppelpartion lähettäjänä ja juhlapuhujana.
Seurakunnan seppeleenlaskijoina toimivat Antti Pekka Ahonen ja Liisa Väätäinen.
- Kirkkoherra toi terveiset Tarton Paavalin seurakuntaan tehdyltä vierailulta.
- Antti-Pekka Ahonen on tehnyt oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvoston päätöksestä
24.9.19 § 96 (lastenpaikka kirkkoon). Asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
- Arkkitehti Helvi Miettinen on kartoittanut mahdollisia hautausmaan teräsaitatoimittajia
ja -malleja ja antanut oman ehdotuksensa aitamalliksi. Tutustuttiin malleihin.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

