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Huom! Kokoontuminen hautausmaan katselmusta varten Viinamäen hautausmaan pääportille klo 17.00.
Kokouskutsun nähtävänä pito
Kokouksen tarkastettu kokouskutsu pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 8.9.2021–
18.10.2021 viraston aukioloaikoina.
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Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Olli Kortelainen

Anu Kopponen

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan sivut
on varmennettu nimikirjaimillamme.

Jarkko Juvonen

Janne Kasurinen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 8.9.2021–18.10.2021.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
16.9.2021–18.10.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Pöytäkirjaan on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Siilinjärvellä 8.9.2021

toimistosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
119 §

Pöytäkirja 9/2021
Kokous 15.9.2021

sivu 3

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 25.11.2020 vuoden 2021 kokousten aikataulun ja päätti, että kokouskutsu
asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille
sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle viimeistään seitsemän päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen on lähetetty 8.9.2021.

Puheenjohtajan
esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

120 §

Pöytäkirjan tarkastajien 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 Jarkko Juvonen ja Janne Kasurinen.

Puheenjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Juvosen ja Janne Kasurisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

121 §

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
esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Toimenpiteet hautausmaiden katselmuksen johdosta

Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä
olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat
aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.
Hautausmaan katselmus pidetään ennen varsinaista kirkkoneuvoston kokousta.
Talousjohtajan
päätösesitys

Päätös

123 §

Kirkkoneuvosto toteaa katselmuksen perusteella, onko hautaustoimen säädösten noudattamiseen tai
hautojen ja hautausmaiden hoitoon huomauttamista sekä päättää toimenpiteistä, joihin hautausmaan
hoidosta vastaavan viranhaltijan esitykset tai tehdyt havainnot antavat aihetta.
Kirkkoneuvosto totesi, että hautaustoimen säädöksiä on noudatettu ja hautojen ja hautausmaiden hoitoon ei ole huomauttamista. Vuoden 2022 talousarvioon varataan varat roskakatoksien rakentamiselle.

Ylimääräisen hautapaikan hakemus

Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

Kirkkoneuvostolle on osoitettu ylimääräisen hautapaikan hakemus (liite 1, ei julkinen).
Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään hautaustoimilaissa (457/2003).
Lain 4 §:n mukaan seurakunta on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Kirkkolain 17 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 §:ssä tarkoitetulle
vainajalle. Hautaoikeus luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin.
Erityisiä syitä sille, miksi hautapaikkoja tulisi luovuttaa ennakkoon, on vaikea löytää. Seurakunnalla on
kuolemantapauksen yhteydessä osoitettavissa hautapaikkoja molemmilta hautausmailta ja omaiset voivat vaikuttaa hautapaikan sijaintiin. Erityisenä perusteena voisi olla lähinnä vain se, että omaiset haluaisivat laajentaa olemassa olevaa sukuhautaa ostamalla siihen vierestä lisäpaikkoja. Vaihtoehtoisesti olisi
mahdollista linjata asiaa myös niin, että hautapaikkaoikeus luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä eikä kirkkoneuvosto näin ollen käyttäisi hautaustoimilain suomaa oikeuttaan. Monissa seurakunnissa tämä menettelytapa on kirjattu jo suoraan hautausmaan ohjesääntöön. Kirkkoneuvosto on tehnyt
20.3.2019 § 42 yksimielisen päätöksen, jonka mukaisesti hautapaikkaoikeus luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä.
Kirkkovaltuuston 13.12.2018 hyväksymän ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin 31.1.2019 vahvistaman Viinamäen hautausmaan uuden käyttösuunnitelman mukaan hautapaikkaoikeuden kesto ja
koskemattomuusaika on ollut 1.2.2019 lukien 30 vuotta. Koskemattomuusajan ja hautapaikkaoikeuden
keston yhtäläisyys merkitsee käytännössä sitä, että asiakas joutuu lunastamaan hautapaikkaoikeuteen
välittömästi jatkoa, kun hautaus tapahtuu hautapaikan lunastamisaikaa myöhemmin. Näin tapahtuu aina,
kun hautapaikka varataan etukäteen. Hautapaikan etukäteislunastaminen ei tästä johtuen ole suositeltavaa eikä tarkoituksenmukaista.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää, ettei ylimääräisen hautapaikan lunastus ole mahdollista.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022

Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Seurakunnan tuloveroprosentti tänä
vuonna on 1,25. Tuloveroprosenttia määrittäessä perusteeksi otetaan varainhoitovuoden kirkollisverona koottavaksi aiottu määrä. Kirkollisverokertymään vaikuttavat kirkollisveroprosentin, seurakunnan jäsenmäärän ja jäsenten ansiotulojen määrän lisäksi yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen.
Suomen Pankki ennustaa inflaation kasvavan tänä vuonna 1,7 %: iin. Koronatilanne varjostaa edelleen
näkymiä ensi vuonna, joka voi vaikuttaa inflaation kasvuun. Kirkollisverotulotilitysten on arvioitu olevan vuonna 2022 samalla tasolla tai hiukan parempi kuin kuluvana vuonna. Ennusteen pohjana on
kuntaliiton ennuste kunnallisverotulojen kehityksestä Siilinjärvellä huomioiden, että tilitettävä kirkollisvero on yleensä 3,5 %-yksikköä kunnallisveron kehitystä heikompi.
Tammi-kesäkuun 2021 aikana seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 22 jäsenellä eli 0,1 %:lla vuoden
alusta. Viime vuonna vastaava luku oli 74 jäsentä eli 0,4 %.
Nykyisen tuloverotuloprosentin perusteella arvioitu kirkollisverotulokertymä ei riitä kattamaan talousarviovuoden 2021 kuluja. Tilikauden tulos ei kuitenkaan ole jäämässä alijäämäiseksi tonttien myynnin
sekä metsätulojen vuoksi. Mahdollinen alijäämä katetaan edellisvuosien ylijäämällä. Myös suunnittelukaudelle 2022-2024 ennakoidut, yhteensä noin 0,6 miljoonan euron alijäämäiset tulokset ovat katettavissa edellisvuosien ylijäämästä eikä tuloveroprosentin korottamiseen ole toistaiseksi tarvetta.
Talousjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,25.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lausuntopyyntö: Sairaalasielunhoitotyöstä tehdyn sopimuksen jatkaminen

Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja 11 muun Kuopion yliopistollisen sairaalan kuntayhtymän alueella
toimivan seurakunnan kanssa on solmittu sopimus sairaalasielunhoidon kustannusten jaosta. Sopimus
on tehty viideksi vuodeksi ja se päättyy 31.12.2022. Siilinjärven seurakunta on yksi sopimusseurakunnista.
Sopimuksen mukaan sairaalasielunhoitotyön kustannukset jaetaan siten, että Kuopion seurakuntayhtymä vastaa kokonaisuudessaan sairaalasielunhoidon hallintokuluista ja muista toimintakuluista lukuun
ottamatta henkilöstökuluja. Kuopion seurakuntayhtymä vastaa kokonaisuudessaan myös 30 %:sta sairaalasielunhoitajien palkkauskustannuksista henkilösivukuluineen. Loppuosa henkilöstökuluista jaetaan
Kuopion seurakuntayhtymän ja muiden sopijaseurakuntien kesken sen hoitopäivien lukumäärän perusteella, jonka seurakuntia vastaavat kunnat käyttävät Kuopion yliopistollisessa sairaalassa edellisen kalenterivuoden aikana. Siilinjärven seurakunnan maksuosuus vuonna 2020 oli 10.324 €.
Voimassa oleva sopimus päättyy vuoden 2022 lopussa. Kuopion seurakuntayhtymä pyytää Siilinjärven
seurakunnan kirkkoneuvostolta sitovaa lausuntoa siitä, onko seurakuntamme valmis jatkamaan yhteistyötä ja osallistumaan sairaalasielunhoitotyön kustannuksiin myös vuoden 2023 alussa alkavalla viisivuotiskaudella. Kirjallista vastausta toivotaan 30.10.2021 mennessä.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto ilmoittaa lausuntonaan, että Siilinjärven seurakunta on valmis jatkamaan sairaalasielunhoidon yhteistyötä Kuopion seurakuntayhtymän kanssa ja osallistumaan sairaalasielunhoidon kustannuksiin vuoden 2023 alkavalla viisivuotiskaudella samoilla ehdoilla kuin nykyisellä viisivuotiskaudella.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuopion seurakuntayhtymä: johtava sairaalasielunhoitaja Sari Kärhä ja keskusrekisterinjohtaja Mika
Pulkkinen
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Edustajan ja varaedustajan nimeäminen kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoon

Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

Siilinjärven kunnanhallitus on 30.8.2021 kokouksessaan hyväksynyt Siilinjärven kunnan vanhus- ja
vammaisneuvoston toimintasäännön. Toimintasäännössä määritetään muun muassa vanhus- ja vammaisneuvoston asema, sen asettaminen ja kokoonpano.
Kunnanhallituksen päätöksen mukaan Siilinjärvellä toimii yhdistetty Vanhus- ja vammaisneuvosto. Neuvostolla on mahdollisuus osallistua kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneeseen väestöön sekä vammaisiin henkilöihin (Kuntalaki
27 §, 28 §).
Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole kuntalaissa tarkoitettu kunnan virallinen toimielin. Neuvoston jäsenet eivät siten muodollisesti ole kunnan luottamushenkilöitä.
Toimintasääntöön on linjattu, että vanhus- ja vammaisneuvostoon kuuluu yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja yhdeksän (9) henkilökohtaista varajäsentä. Kolme (3) jäsentä edustaa kunnan alueella toimivia
vanhusjärjestöjä. Vammaisjärjestöjä edustaa samoin kolme (3) jäsentä. Yksi (1) jäsenistä edustaa Siilinjärven seurakuntaa. Kaksi (2) jäsentä muita vanhuksia/vammaisia edustavia yhdistyksiä.
Lisäksi toimintasääntöön on kirjattu, että varsinaisten jäsenten lisäksi kunnanhallitus nimeää kunnan
edustajiksi vanhus- ja vammaisneuvostoon kaksi (2) jäsentä varajäsenineen kunnan palvelualueiden ehdotuksesta. Kunnan hyvinvointisuunnittelija toimii neuvoston sihteerinä/jäsenenä.
Kunnanhallitus pyytää Siilinjärven kunnan alueella toimivia eläkejärjestöjä, vammaisjärjestöjä, seurakuntaa sekä muita vanhuksia/vammaisia edustavia yhdistyksiä nimeämään edustajansa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoon. Ilmoitukset neuvoston jäsenistä ja varajäsenistä yhteystietoineen pyydetään toimittamaan viimeistään 30.9.2021 kunnan kirjaamoon (kirjaamo@siilinjarvi.fi).
Edellisessä kunnan vanhus- ja vammaisneuvostossa Siilinjärven seurakunnan edustajana oli diakoniatyöntekijä Erja Valkonen ja hänen varajäsenenään johtava diakoniatyöntekijä Liisa Tiilikainen. He ovat
ilmoittaneet olevansa käytettävissä myös jatkokaudelle.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto nimeää Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoon Siilinjärven seurakunnan
edustajaksi Erja Valkosen ja hänen varajäsenekseen Liisa Tiilikaisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Siilinjärven kunta: kunnan kirjaamo

127 §

Kantelu (salainen, julkisuuslaki 6: 22 §)

Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

Pykälän käsittely on salainen julkisuuslain 6 luvun 24 §:n 1 momentin kohdan 6 nojalla. Pykälän esittely ja päätös arkistoidaan seurakuntatoimiston arkistoon kansioon salainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
128 §

Pöytäkirja 9/2021
Kokous 15.9.2021

sivu 8

Koulutussuunnitelman täydennys

Esittelijä/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611

Ma. nuorisotyönohjaaja Pinja Karppinen anoo lisäystä koulutussuunnitelmaan 2021. Koulutus, johon
hän on hakeutumassa, on Lasten- ja nuorten keskuksen järjestämä verkkokoulutus; ”Nuoret vaikuttavat”.
Koulutuksesta kerrotaan Lasten ja nuorten keskuksen nettisivuilla (Nuoret vaikuttavat - Lasten ja nuorten keskuksen koulutukset (lastenjanuortenkeskus.fi):
”Nuorten kutsuminen vaikuttamaan ja osallistumaan on entistä ajankohtaisempaa vaikuttajaryhmien
myötä. Tässä koulutuksessa perehdyt lapsivaikutusten arviointiin ja osallisuuden edistämiseen seurakunnassa. Orientoivassa ennakkotehtävässä peilataan omaa ja työyhteisön toimintakulttuuria suhteessa nuorten osallisuuteen. Oman pohdinnan ja aineistoihin tutustumisen lisäksi kuullaan nuoria.
Ensimmäisessä kahdessa kontaktiopetuspäivässä tutustutaan eri teorioihin, joiden avulla osallisuutta ja
sen toteutumista voidaan hahmottaa. Lisäksi opitaan soveltamaan työskentelytapoja, jolla osallisuutta
voi vahvistaa ja tehdä tilaa nuorten vaikuttamiselle. Etäopiskelujaksolla kehität vaikuttajaryhmien toimintaa omassa seurakunnassasi yhdessä nuorten, kollegojen ja hallinnon kanssa. Voit alkaa suunnitella,
mitä vaikuttajaryhmät voisivat teidän seurakunnassanne olla, tai viedä eteenpäin jo olemassa olevien
vaikuttajaryhmien toimintaa. Tehtävän raportointi tukee ryhmän yhteistä oppimista. Kolmannessa kontaktiopetuspäivässä jaetaan oivalluksia ja pohdintoja sekä syvennetään nuorten vaikuttamistyöhön liittyvää osaamista. Kouluttajat kommentoivat ennakkotehtävää ja etäopiskelujakson tehtävää sähköisesti.”
Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena 13.9.2021-14.9.2021 & 9.11.2021.
Osallistumismaksu on 160 €. Mikkelin ja Kuopion hiippakunnat tukevat hiippakuntiensa työntekijöitä
maksamalla osan osallistumismaksusta. Näiden hiippakuntien työntekijöille koulutuksen hinta on 60 €.
Kirkkoneuvoston 25.11.2020 hyväksymän koulutussuunnitelman mukaan on hallintoelinten kustannuspaikalle varattu 3.000 euron koulutusmäärärahavaraus välttämättömään, ammatillisen osaamisen kehittämiseen tarkoitettuun koulutukseen, joka ei koulutussuunnitelmaa vahvistettaessa ole ollut tiedossa.
Ottaen huomioon Pinja Karppisen anomuksessa esittämä koulutuksen laatu, koulutukseen käytettävä
aika ja koulutuksen kustannukset, kirkkoneuvosto voi hyväksyä anomuksen.
Kirkkoherran
päätösesitys

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyy ma. nuorisotyönohjaaja Pinja Karppisen koulutusanomuksen. Työnantaja
maksaa koulutusmaksun 60 €.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto
129 §

Pöytäkirja 9/2021
Kokous 15.9.2021

sivu 9

Ilmoitusasiat

Esittelijät ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611 ja talousjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

1. Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä:
31 Maksuvapautus (ei julkinen)
32 Lastenohjaajan osallistuminen äiti-tytär-leirille
33 Tilapäisen viranhaltijan palkkaaminen
34 Tilapäisen määräaikaisen työntekijän palkkaaminen
35 Maksuvapautus (ei julkinen)
36 Johtavan nuorisotyönohjaajan sijaisen palkkaaminen
37 Lisätyövoiman palkkaaminen lapsityöhön
38 Oikaisu kirkkoherran viranhaltijapäätökseen § 33
39 Maksuvapautus (ei julkinen)
40 Tilapäisen viranhaltijan työntekijän palkkaaminen

2. Talousjohtajan viranhaltijapäätöksiä:
39 Kokemuslisään oikeuttava aika
40 Hautausmaan kausityöntekijän sijaisen palkkaaminen

3. Populus-palkanlaskentajärjestelmässä ajalla 11.8. – 7.9.2021 sähköisesti tehdyt viranhaltijapäätökset: kirkkoherra n:ot 269-293 ja talousjohtaja 124-136.
Todettiin Vuorelan seurakuntakeskuksen kattovesivahinko. Kosteusvaurioiden laajuuden kartoitus on
jo aloitettu ja korjaussuunnitelmien laadinta sekä kustannusten kartoitus ovat menossa.
Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

130 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

