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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 22.10.–23.11.2015 viraston aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.10.–
23.11.2015.

toimistosihteeri

PÖYTÄKIRJA

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Nro

Sivu

8 / 2015

Kokousaika

21.10.2015 klo 18.00 – 20.30

Kokouspaikka

Seurakuntatalon päätysali

Läsnä olleet jäsenet ja
varajäsenet

Varsinaiset jäsenet
Laitanen Seppo, kirkkoherra, puh.joht.
Heikkinen Päivi
Joutsenoja Pekka
Kiiski Pekka
Korhonen Leena
Markkanen Jukka
Puustinen Kyllikki
Venäläinen Ritva
Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet
ja läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

1

Varajäsenet
Helena Sihvonen
Katainen Lauri
Tolvanen Joonas
Ojala Pirjo
Ahonen Ilkka
Eskola Suvi
Kajan Ritva
Villman Kirsti

Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri
Markkanen Tapio, kv:n puh.joht.
Kerkola Riitta, kv:n varapuh.joht.

§§ 88 - 99

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Seppo Laitanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 21.10.2015

Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jukka Markkanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Urpo Reponen
sihteeri

Kyllikki Puustinen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 22.10.-23.11.2015.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta

Kokouspvm

Kirkkoneuvosto

21.10.2015

88 §

Sivu 2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:n mukaan 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.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvoston kokousaikataulusuunnitelmasta on syyskauden 2015 osalta tiedotettu jäsenille
ennakkoon sähköpostitse. Kokous on kutsuttu koolle tämän aikataulun mukaisesti.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

89 §

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 sovittu käytettäväksi aakkosjärjestystä, jonka mukaan vuorossa ovat Jukka Markkanen ja Kyllikki Puustinen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Markkasen ja Kyllikki Puustisen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

90 §

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 asialista esittelyineen on lähetetty kokouskutsun mukana.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

Kokouspvm

Kirkkoneuvosto

21.10.2015

91 §

Sivu 3

SÄHKÖPOSTIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
16.-17.9.2015 on pidetty sähköpostikokous, jossa on annettu lausunto Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille II seurakuntapastorin viransijaisuudesta. Kokouksesta laadittu pöytäkirja esitetään
ja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto tarkastaa ja hyväksyy sähköpostikokouksesta 16.-17.9.2015 pidetyn pöytäkirjan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

92 §

TOIMINTASUUNNITELMIEN 2016-2018 ESITTELY
Kirkkoneuvosto antoi 9.9.2015 tehtäväalueille ohjeen talousarvion 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2018 laatimiseksi. Toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotusten tuli olla
valmiina 30.9.2015. Toimintasuunnitelmaehdotukset ovat seurakunnallisen toiminnan osalta esityslistan liitteenä 1. Ne esitellään tehtäväalueittain kirkkoneuvostolle ja kokoukseen on kutsuttu
tätä varten mukaan kunkin tehtäväalueen lähiesimiehet.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto tutustuu toimintasuunnitelmiin ja antaa tarvittaessa ohjeita suunnitelmien jatkovalmisteluun.

Päätös

Kirkkoneuvosto tutustui toimintasuunnitelmiin lähiesimiesten esittelyjen pohjalta ja antoi palautetta toimintasuunnitelmien jatkovalmisteluihin.

Pöytäkirjamerkintä

Asian esittelyn aikana kokouksessa kuultavina olivat seuraavat lähiesimiehet: johtava nuorisotyönohjaaja
Sauli Paavilainen (varhaisnuoriso-, rippikoulu-, nuoriso- ja erityisnuorisotyö, lapsityönohjaaja Jaana Markkanen (päiväkerho-, perhekerho- ja iltapäiväkerhotyö), johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen (diakonia-, perhe- ja lähetystyö), kanttori Vesa Kajava (musiikkityö) ja kiinteistötyönjohtaja Jaakko Katainen (hautaus- ja kiinteistötoimi).
Pirjo Ojala poistui asian käsittelyn aikana klo 20.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

Kokouspvm

Kirkkoneuvosto

21.10.2015

93 §

Sivu 4

RUOKONIEMEN LEIRIKESKUKSEN KYLMÄHUONEIDEN UUSINTA
Vuoden 2015 talousarvioon on varattu 14.000 euron määräraha Ruokoniemen leirikeskuksen
kahden kylmiön uusimiseen. Vanhoissa kylmiöissä on ollut toistuvasti vikoja ja huoltotarvetta.
Uusista kylmiöistä on pyydetty tarjoukset Metos Oy Ab:lta ja Porkka Finland Oy:ltä, jotka molemmat ovat jättäneet tarjouksen. Hankinnassa on vaihtoehtona hankkia kylmiöt joko siten, että kylmäkoneikot ovat kiinteästi sijoitettu kylmähuoneiden yhteyteen tai siten, että kylmäkoneikot sijoitetaan ulos. Keittiöhenkilökunta on toivonut hankinnan toteuttamista jälkimmäisen vaihtoehdon
pohjalta, koska sillä voidaan parantaa keittiöhenkilökunnan työskentelyolosuhteita alentamalla
keittiön melu- ja lämpötasoa. Järjestelystä aiheutuu hieman LVIS-kustannuksia, koska kylmäkoneikkojen ja kylmähuoneiden välille on rakennettava yhteys. Hintaero vaihtoehtojen välillä on
noin 2.500 – 3.000 euroa.
Metos Oy Ab:n verollinen tarjoushinta erillisillä kylmäkoneikoilla varustetuista kylmähuoneista on
19.879,52 euroa, johon sisältyy ajoluiska 1.972,54 euroa. Ilman ajoluiskaa hinta on 17.906,98
euroa. Tarjous sisältää vanhojen kylmähuoneiden purkamisen ja kierrätyksen sekä uusien paikoilleen asennuksen ilman LVIS – ja rakennusteknisiä töitä.
Porkka Finland Oy:n verollinen tarjoushinta uusien kylmähuoneiden hankinnasta asennuksineen
on 17.186,40 euroa + 1.364,00 euroa vanhojen kylmähuoneiden purusta ja kierrätyksestä eli yhteensä 18.550,40 euroa. LVIS- ja rakennustekniset työt eivät sisälly hintaan.
Molemmissa tarjouksissa tarjotut tuotteet vastaavat toisiaan. Kylmähuoneiden toimitusaika on
10 viikkoa ja toimitus saattaa siirtyä ensi vuoden alkuun. Hankintaa varten on syytä varata uusi
määräraha vuoden 2016 talousarvioon.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hankkii Ruokoniemen leirikeskukselle uudet kylmähuoneet erillisellä kylmäkoneikolla Metos Oy Ab:lta. Hankintaa varten varataan uusi määräraha vuoden 2016 talousarvion
investointiosaan, mikäli toimitus ei ehdi vuodelle 2015.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

Kokouspvm

Kirkkoneuvosto

21.10.2015

94 §

Sivu 5

LAUSUNTO TRI MATTHIAS INGMANIN SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEEN
Tri Matthias Ingmanin säätiön asiamies, rehtori Irma Tikkanen on 12.10.2015 saapuneella lausuntopyynnöllä pyytänyt Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuustolta lausuntoa sääntömuutokseen, joka koskee säätiön hallituksen jäsenten valintaa. Nykyisten sääntöjen mukaan kirkkovaltuusto on valinnut yhden seurakunnan jäsenistä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Sääntöjen muuttamisen jälkeen säätiön hallitus täydentäisi itse itseään ja siinä olisi kaksi Siilinjärven seurakunnan
jäsentä. Toimikauden pituus olisi kolme vuotta. Säätiön sääntöihin on tehty myös muita tarkistuksia.
Liitteenä 2 on säätiön nykyiset säännöt ja patentti- ja rekisterihallituksen 28.9.2015 säätiön sääntömuutoshakemukseen antama korjauskehotus. Korjauskehotuksen liitteenä on säätiön sääntöehdotus ja PRH:n siihen pyytämät korjaukset ja täydennykset. Sääntömuutosilmoitukseen tulee
liittää Kuopion Kallaveden seurakunnan kirkkoherran, Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston ja Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuuston lausunnot siltä osin, että hallituksen valintatapa muuttuu.
Lausuntopyyntö koskee vain hallituksen valintatavan muuttumista, mutta muiltakin osin siihen on
mahdollista tarvittaessa ottaa kantaa. Sääntöehdotuksen 3 §:n viimeisestä kappaleesta saa käsityksen, että Siilinjärven seurakunta kuuluisi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään. Näiltä osin
lauserakennetta on sääntöehdotukseen syytä korjata.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto antaisi Tri Matthias Ingmanin säätiön sääntöehdotukseen seuraavan lausunnon:
”Siilinjärven seurakunnalla ei ole huomauttamista säätiön hallituksen valintatavan muuttamiseen.
Sääntöjen 3 §:n viimeisen kappaleen tekstimuotoilua tulee korjata niin, että siitä selvästi ilmenee
Siilinjärven seurakunnan toimiminen itsenäisenä seurakuntana eikä Kuopion ev.lut seurakuntayhtymään kuuluvana seurakuntana. Muilta osin sääntöehdotus on Patentti- ja rekisterihallituksen
korjaus- ja täydennysehdotukset huomioiden hyväksyttävissä.”

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

Kokouspvm

Kirkkoneuvosto

21.10.2015

95 §

Sivu 6

TIEDOTTAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA
Tiedottaja Sini-Marja Kuusipalolle on myönnetty hänen anomuksestaan perhevapaata
31.12.2016 saakka. Hänen viransijaisensa Tuija Hyttinen irtisanoutui tehtävästä 1.10.2015 lukien. Viransijaisuus on ollut haettavana 29.9.2015 mennessä.
Määräaikaan mennessä tehtävää haki 16 henkilöä: humanististen tieteiden kandidaatti Leena
Haikonen-Salo Siilinjärveltä, seurakuntapastori Aki Hätinen Padasjoelta, kasvatustieteen kandidaatti Mirka Karhunen Siilinjärveltä, filosofian maisteri Henna Korhonen Tampereelta, filosofian
maisteriksi pian valmistuva Noora Lindroos Kuopiosta, tradenomi Tuula Makkonen Kokkolasta,
filosofian maisteri Minna-Liisa Mathalt Nilsiästä, filosofian maisteri Tuukka-Tapio Nieminen Vaasasta, valtiotieteiden maisteri Mirka Niskala Kuopiosta, media-assistentti Marko Oikarinen Lapinlahdelta, yhteiskuntatieteiden maisteri Annika Ojala Kuopiosta, yhteiskuntatieteiden maisteri
Simo Parkkinen Kuopiosta, filosofian maisteri Niina Pentikäinen Kuopiosta, humanististen tieteiden kandidaatti Sari Pietikäinen Iisalmesta, filosofian maisteri Tiia Räikkönen Kuopiosta ja filosofian maisteri Ella Wihinen Siilinjärveltä. Yhdistelmä hakijoiden koulutuksesta, työkokemuksesta ja
muista ansioista on liitteenä 3.
Virkaan valittavan on KL 6.luvun13 §:n mukaisesti oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
konfirmoitu jäsen. Hänellä tulee yksikielisessä seurakunnassa olla KJ 6. luvun 4a §:n mukaan
viranomaisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Tiedottajan viran osaamiskriteeriksi on määritelty ylempi korkeakoulututkinto, riittävä kokemus
tiedotus- ja viestintätehtävistä sekä kirkon työn ja seurakuntaelämän tuntemus. Viran vaativuusryhmäksi on tehtäväkuvauksen perusteella vahvistettu 601 ja peruspalkaksi 2.864,27 euroa/kk.
Työaika on KirVESTES 168 §:n mukainen toimistotyöaika keskimäärin 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.
Koulutuksen, työkokemuksen ja muiden ansioiden vertailun perusteella haastatteluun kutsuttiin
Mirka Karhunen, Minna-Liisa Mathalt, Mirka Niskala ja Sari Pietikäinen. Kirkkoneuvoston nimeämä haastatteluryhmä suoritti hakijoiden haastattelun 15.10.2015. Heillä todettiin olevan keskenään hyvin erilaisia vahvuuksia tehtävän kannalta. Haettavana olevan sijaisuuden suhteen painoarvoa on sillä, että osa seurakunnan viestinnän tehtävistä on eri tehtäväalueilla paremmin hallussa työntekijöille annettujen täsmäkoulutusten perusteella. Jokaisella työalalla on esimerkiksi
työalan verkko- ja Facebook-sivujen päivittäjät, joille tiedottajan toimesta on aiemmin annettu
koulutus tehtävään. Verkkokirkkoon liittyvä osaaminen on myös omasta takaa. Erityisen tärkeäksi
nimenomaan tiedottajan hoidettavaksi sijaisuusaikana tehtäväksi jää siten lehtitiedottaminen kokonaisuudessaan ja siihen liittyen myös muu yhteistyö Kirkko ja Koti–seurakuntalehden ja paikallislehti Uutis-Jousen kanssa.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee tiedottajan sijaiseksi FM Minna-Liisa Mathaltin ajalle 1.11.201531.12.2016. Hänen vahvuutenaan on pitkä kokemus toimittajan työstä paikallislehdissä. Sen
puitteissa hän on tehnyt myös seurakuntaelämään liittyviä uutisia ja tuntee siten myös seurakunnan toiminnan viestinnän kysymyksiä. Sijaisuusaikana tiedottajan tehtävien arvioidaan painottuvan erityisesti lehtitiedottamiseen ja –yhteistyöhön.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

Kokouspvm

Kirkkoneuvosto
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96 §

Sivu 7

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 2015 JUHLALLISUUDET KIRKONMÄELLÄ
Itsenäisyyspäivää 6.12.2015 vietetään perinteiseen tapaan klo 10 alkavalla juhlajumalanpalveluksella kirkossa ja sen jälkeen kunniakäynnillä sankarihaudoilla. Seppelepuheen vuoro on tänä
vuonna Siilinjärven seurakunnalla, lisäksi entiseen tapaan seppeleenlaskijoiksi tarvitaan kaksi
luottamushenkilöä.
Siilinjärven kunnan taholta on esitetty, että jumalanpalveluksen ja kunniakäynnin jälkeinen kahvija juhlatilaisuus olisi seurakuntatalossa, koska kunta joutuu kantamaan päävastuun illalla Hamulan koululla pidettävästä alueellisesta itsenäisyyspäiväjuhlasta. Kahvi- ja juhlatilaisuuden ohjelma
toteutetaan yhteistyössä Siilinjärven kunnan kanssa.

Kirkkoherran
päätösesitys

1) Kirkkoneuvosto nimeää itsenäisyyspäivän kunniakäyntiin sankarihaudoille seppelepuheen pitäjän ja kaksi seppeleenlaskijaa
2) Kirkkoneuvosto hyväksyy itsenäisyyspäivänkahvi- ja juhlatilaisuuden järjestämisen Siilinjärven
seurakuntatalossa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti nimeten seppelepuheenpitäjäksi Jukka Markkasen (varalla Seppo Laitanen) ja seppeleenlaskijoiksi Pekka Kiisken ja Riitta Kerkolan.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-7284611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Siilinjärven seurakunta

Kokouspvm

Kirkkoneuvosto

21.10.2015

98 §

Sivu 8

ILMOITUSASIAT
Talousjohtajan Urpo Reposen ajalla 3.9.-14.10.2015 tekemät viranhaltijapäätökset:
35 17.9.2015 Hautausmaan huoltorakennuksen kalustehankinta
36 1.10.2015 Kesäkukka-, perenna- ja ruusuhankinnat vuodelle 2016
37 1.10.2015 Seurakuntatalon/kirkon ja hautausmaiden talvikunnossapito
38 1.10.2015 Maksuvapautuksen myöntäminen (ei julkinen)

Kirkkoherra Seppo Laitasen ajalla 1.9.-14.10.2015 tekemät viranhaltijapäätökset:
52 8.9.2015
Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoulumaksusta (ei julkinen)
53 21.9.2015 Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajan sijaiseksi palkkaaminen/Anu Oikarinen
54 21.9.2015 Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julkinen)
55 21.9.2015 Osittaisen hoitovapaan myöntäminen/Jaana Markkanen
56 21.9.2015 Palkantarkistus toisen viran tehtävien hoitamisen vuoksi/Pirjo Ahonen ja
Virpi Rissanen
57 22.9.2015 Ehtoollisenjako-oikeuden myöntäminen/Auli Hokkanen
58 22.9.2015 Määräaikainen virkapaikkamuutos/Niskanen, Hokkanen, Pyöriä-Kolehmainen
59 24.9.2015 Palkantarkistus toisen viran tehtävien hoidon vuoksi/Raija Hallikainen ja
Liisa Tiilikainen
60 24.9.2015 Maksuvapautuksen myöntäminen leirimaksusta (ei julkinen)
61 24.9.2015 Maksuvapautuksen myöntäminen iltapäiväkerhomaksusta (ei julkinen)
62 9.10.2015 Vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen/ Marjo Heiskanen
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin, että piispantarkastuksen lopputarkastus on pidetty 20.10.2015 lääninrovasti Oiva Malisen johdolla.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

