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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 22.9.–24.10.2016 viraston aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.9.–
24.10.2016.

toimistosihteeri

PÖYTÄKIRJA

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

Nro

Sivu

7 / 2016

Kokousaika

21.9.2016 klo 18.00 – 18.50

Kokouspaikka

Seurakuntatalon kokoushuone

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.

§§ 72 - 81

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Seppo Laitanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastustoimitus 21.9.2016

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 22.9.-24.10.2016.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.9.2016

72 §

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 syyskauden 2016 kokousten aikataulu on hyväksytty 18.5.2016 pidetyssä kokouksessa. 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.

73 §

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.

74 §

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
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Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.9.2016

75 §

Sivu 3

MUUTOSTALOUSARVION NRO 2 VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016
Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden
2016 talousarvion kokouksessaan 10.12.2015. Kirkkoneuvosto on 17.2.2016 esittänyt kirkkovaltuustolle 7.400 euron suuruisen muutostalousarvion maahanmuuttotyötä varten. Toimintavuoden
aikana on tullut esille muutamia välttämättömiä hankintatarpeita, joihin ei ole vahvistetussa talousarviossa varauduttu. Virsikirjauudistuksen vuoksi kirkkoon, seurakuntatalolle ja Vuorelan srkkeskukselle on tarpeen hankkia yhteensä 700 uutta virsikirjaa (12.000 e), musiikkityö on hankkinut Vuorelan srk-keskukselle uusia soittimia (3.500 e) ja Ruokoniemen leirikeskuksella on jätevedenpuhdistamon ja rikosilmoitinjärjestelmän rikkoutumiset aiheuttaneet arvioitua suuremmat kunnossapitokustannukset (7.500 e). Käyttötalouden osalta toimintakuluissa lisämäärärahan tarve
on 23.000 euroa. Käyttötalouden tuottoarvio ylittyy Vuorelan srk-keskuksen osalta kunnalta liikennealueen käytöstä saadun 4.600 euron korvauksen vuoksi. Käyttötalouden osalta voidaan
alentaa arvioitua vuotuisten poistojen määrää 80.000 eurolla, koska Vuorelan kirkon remontin
poistolaskenta aloitettiin puoli vuotta arvioitua myöhemmin. Muutosten jälkeen tilikauden arvioitu
tulos paranisi 61.600 eurolla ja tilivuoden arvioitu alijäämä olisi 360.000 euroa. Muutostalousarviossa on mahdollistaa pienentää myös muutamiin investointikohteisiin varattua määrärahaa kustannusten jäätyä arvioitu pienemmäksi. Määrärahoja voidaan alentaa yhteensä 157.000 euroa.
Muutosten jälkeen rahavarojen nettokäyttö pienenee rahoituslaskelmassa 138.600 eurolla.
Seurakunnan taloussäännön 5 §:n mukaan määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita
koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin.
Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Em. määrärahojen ja tuloarvion muutoksilla ei ole vaikutusta vahvistettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin. Esityslistan liitteenä 1 on esitys muutostalousarvioksi 2/2016. Esitys sisältää ne talousarvion osat
joihin muutos vaikuttaa.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 4 §:n mukaan talousarvion muutoksesta päättää sen hyväksynyt viranomainen.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan muutostalousarvion 2/2016 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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21.9.2016

76 §

Sivu 4

LÄHETYSTYÖN MÄÄRÄRAHOJEN LISÄÄMINEN TALOUSARVIOON 2017
Lähetystyön vastuuryhmä on kokouksessaan 25.8.2016 tehnyt seuraavan aloitteen lähetystyön
määrärahojen lisäämisestä talousarvioon 2017:
”Lähetystyön määrärahat ovat pysyneet useamman vuoden ajan samalla tasolla. Siilinjärven
seurakunnan lähetyskannatus seurakuntalaista kohti on keskimääräistä alhaisempi kuin muissa
seurakunnissa. Siilinjärven seurakunnan talous on hyvä. Valtiovallan päätökset kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksista vaikeuttavat lähetysjärjestöjen toimintaa.
Näiltä osin esitämme, että lähetysmäärärahoja lisätään 20 000 eurolla, jolloin lähetyskannatus/seurakunnan jäsen jää vielä keskimääräisesti keskiarvon alapuolelle, kun määrärahoja lisätään ne jaetaan tasapuolisesti lähetysjärjestöjen kesken.”
Seurakunnan lähetyskannatus vuonna 2015 oli yhteensä 177.632,88 euroa, josta talousarvioavustusten osuus oli 97.000 euroa. Lähetyskannatus oli yhteensä 10,28 euroa/srk:n jäsen. Talousarvioavustusten osalta lähetyskannatus oli 5,61 euroa/srk:n jäsen, kun koko kirkon lähetyskannatus oli 5,16 euroa/srk:n jäsen. Seurakunnan talousarviosta maksettu ns. virallinen lähetyskannatus seurakuntalaista kohti oli siis suurempi kuin seurakunnissa keskimäärin. Vapaaehtoinen kannatus sen sijaan on ollut keskimääräistä pienempi.
Seurakunnan vuoden 2016 talousarvioon on vahvistettu avustuksia eri lähetysjärjestöille ja Kirkon
Ulkomaanavulle yhteensä 98.000 euroa ja sen lisäksi Suomen Merimieskirkolle 1.300 euroa. Vapaaehtoisen kannatuksen määräksi lähetysjärjestöille on arvioitu 77.000 euroa. Taloussuunnitelmassa on tavoitteena lähivuosille, että talousarvioavustusten taso säilyisi ennallaan. Tähän
perustuu myös lähetystyölle annettu talousarvioraami vuodelle 2017.
Huoli lähetyskannatuksesta on kokonaisuudessaan hyvin aiheellinen. Siilinjärven seurakunnan
talousarvioavustukset ovat koko kirkkoon verraten kuitenkin ajan tasalla ja tavoitteena on niiden
säilyttäminen myös seurakunnan talouden heiketessä. Talousarvioavustusten korottamiseen ei
nykytilanteessa ole edellytyksiä.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto säilyttää vuoden 2017 talous- ja toimintasuunnitelmassa lähetystyön talousarviomäärärahat entisellään.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

21.9.2016

77 §

Sivu 5

LOPPUVUODEN 2016 JUMALANPALVELUSKOLEHDIT
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana jumalanpalveluksissa koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niiltä osin kuin Kirkkohallitus ei ole kolehteja määrännyt KL 22:2,1 kohta 9 perusteella (KJ 2:8 §). Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti suunnitelma
voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain.
Liitteenä 2 olevan loppuvuoden 2016 (loka-joulukuu) jumalanpalvelusten kolehtisuunnitelman
pohjana ovat Kirkkohallituksen määräämät viralliset sekä Kirkkohallituksen ja hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät ajankohtaan sijoitettavat ja suosittelemat kolehtikohteet. Suunnitelmassa
ei ole muutoksia virallisiin kolehtikohteisiin. Kolehtisuunnitelmaan sisältyy myös muiden kuin päiväjumalanpalvelusten kolehteja.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan loka-joulukuun 2016 kolehtisuunnitelman ja vahvistaa
seurakunnan jumalanpalveluksissa kolehdit koottaviksi suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.

78 §

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN DIAKONIASTRATEGIAN LOPPUTYÖSKENTELYYN
Diakoniatyön edellinen strategia-asiakirja ulottui vuoteen 2015. Uuden, seurakunnan kokonaisstrategiaan liittyvän toimintalinjauksen laatiminen käynnistettiin vuoden 2015 lopulla. Strategiatyöskentelyyn on osin osallistunut ohjaajana diakoniajohtaja Seppo Sulkko Kirkkopalveluista.
Työskentely on kääntymässä lopuilleen ja sen loppuvaiheisiin toivotaan myös palautetta seurakuntalaisilta ja seurakunnan päättäjiltä. Siksi diakoniatyöntekijät toivovat saavansa tiistaina
4.10.2016 pidettävään työskentelypäiväänsä diakoniatyön vastuuryhmän lisäksi myös luottamushenkilöitä. Yhteinen työskentely on klo 18-20 Vuorelan kirkolla.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto nimeää 2-3 luottamushenkilöä diakoniastrategian työskentelyyn 4.10. klo 18-20.

Päätös

Kirkkoneuvosto nimesi edustajiksi diakoniastrategian työskentelyyn Leena Korhosen ja Ritva Venäläisen.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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79 §

Sivu 6

LASTEN JA VARHAISNUORTEN TOIMINNAN OSALLISTUMISMAKSUISTA LUOPUMINEN
Seurakunnan nuoriso-, lapsi- ja perhetyöntekijät ovat tehneet työntekijäkokouksessa 31.8.2016
seuraavan aloitteen:
”Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimusten mukaan lapsiperheiden köyhyys on moninkertaistunut samaan aikaan kun yleinen tulotaso on Suomessa noussut. Pienituloisille, köyhyysrajan
alapuolella eläville menojen kattaminen saaduilla tuloilla on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Pienituloisten lapsiperheiden arki onkin jatkuvaa "kädestä suuhun" elämistä, jossa yllättävät menot ja
tulojen pienentyminen voivat vaikeuttaa elämää huomattavasti. Köyhä lapsuus on riski lapsen
kasvulle ja hyvinvoinnille. Köyhyys voi vaikuttaa muun muassa terveys- ja hyvinvointikäyttäytymiseen sekä lapsen ja hänen vanhempiensa mielenterveyteen. Köyhyys aiheuttaa lapselle häpeää
sekä monenlaisia ulkopuolisuuden ja osattomuuden tunteita. Lapselle köyhyys voi tarkoittaa monenlaista osattomuutta. Kun perheen käytettävissä olevat tulot ovat niukat, jää lapsi helposti ulkopuoliseksi kaveripiirin kulutus- ja harrastustottumuksista. Pienituloisten perheiden lapset myös
osallistuvat muita lapsia harvemmin säännölliseen harrastukseen. Köyhäkin lapsi kokee kuitenkin
halua ja painetta kuulua joukkoon, mutta kulutusyhteiskunnassa sisäänpääsy siihen on usein ostettava. Köyhä lapsuus on luopumista monesta mukavasta. Lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistämiselle antaa suuntaviivoja YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka velvoittaa niin
valtiota, kuntia, lasten vanhempia kuin muita heidän kanssaan toimivia aikuisia. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen vuonna 1991. Sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus hyvään
elämään ja kaikki lapset ovat tasa-arvoisia. Sopimus velvoittaa takaamaan jokaiselle lapselle esimerkiksi oikeuden sosiaaliturvaan ja kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.
Esitämme, että lapsi- ja varhaisnuorisotyön leirit ja kerhot muuttuisivat kaikille lapsille ja varhaisnuorille maksuttomiksi. Päätös tarjota ilmainen mahdollisuus osallistua leireille ja kerhoihin nostaisi seurakuntamme profiilia, ajassa jossa usealla taholla lasten harrastusten hinnat nousevat ja
yhä useammat lapset ja perheet jäävät niistä taloudellisista syistä osattomaksi. Tällainen päätös
jäisi kustannuksiltaan seurakunnan kokonaisbudjetissa melko pieneksi. Kun budjetoiduista kuluista vähennetään vielä Kipan laskutuskulut, jäävät euromääräiset summat vielä näitäkin pienemmiksi. Myönteisenä puolena on myös laskutukseen ja maksuvapautushakemusten käsittelyyn liittyvän työn jääminen pois.
Ohessa on suuntaa antava arvio siitä, minkä suuruisesta panostuksesta olisi kysymys.
Budjetoidut maksutuotot vuodelle 2016 ovat:
Varhaisnuorisotyössä ja erityisnuorisotyössä lasten ja varhaisnuorten (alle 14 v) osuus osallistumismaksuista leirien osalta 4000 €, kerhojen osalta 1850 €.
Lapsityö: lasten osuus perheleirin osallistumismaksuista noin 250 euroa
Perhetyö: lasten osuus diakonisen perheleirin osallistumismaksuista noin 450 euroa.”
Esityksen mukainen osallistumismaksuista luopuminen merkitsisi seurakunnan talousarviossa
toimintatuloihin noin 7300 euron vähennystä, jota hieman tasoittaa Kipan laskutuskulujen jääminen pois. Myönteisenä puolena on myös laskutukseen ja maksuvapautushakemusten käsittelyyn
liittyvän työn väheneminen. Esityksen sisällölliset perustelut ovat kannatettavia: se edistäisi tasaarvoa ja tarjoaisi lapsille ja varhaisnuorille paremmat mahdollisuudet osallistua seurakunnan toimintaan taloudellisiin resursseihin katsomatta. Osallistumismaksuista luopuminen koskisi 4-14 –
vuotiaita lapsia ja varhaisnuoria, mutta ei toimintaan osallistuvien perheiden aikuisia jäseniä.

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto päättää luopua seurakunnan leireillä ja kerhotoiminnassa osallistumismaksujen
perimisestä 4-14 –vuotiaiden lasten ja varhaisnuorten osalta lapsi- ja varhaisnuorisotyön sekä
diakonisen perhetyön leireillä ja kerhoissa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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80 §

Sivu 7

ILMOITUSASIAT
Toimistosihteeri Leena Savolainen on 4.8.2016 päivätyllä ilmoituksella irtisanoutunut toimistosihteerin virasta 1.11.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Saari-Julkulan tilan Iso-Tavisaaressa olevan huvilatontin vuokraoikeus on 14.6.2016 päivätyllä kauppakirjalla siirtynyt Anne ja Aarne Vihoselta Jarno Launoselle ja Katja Puttoselle.
Vuoden 2016 käyttöomaisuusinvestointien toteutuneita kustannuksia:
* leirikeskuksen kylmiöiden uusinta 18.660,06 e (kustannusarvio 20.000 e)
* leirikeskuksen keittiön uunit 11.850,31 e (18.000 e)
* Vuorelan kirkon peruskorjaus ja kalustehankinnat 2.505.564,54 e (2.400.000 e).
Talousjohtaja Urpo Reposen ajalla 15.7.-14.9.2016 tekemät viranhaltijapäätökset:
24 15.7.2016 Emäntien sijaisen palkkaaminen /Mirja Patja
25 18.7.2016 Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika / Mirja Patja
Kirkkoherra Seppo Laitasen ajalla 21.7.-14.9.2016 tekemät viranhaltijapäätökset:
35 26.7.2015 Osittaisen hoitovapaan myöntäminen/Sanna Lappalainen
36 26.7.2016 Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohjaajaksi ottaminen/Tiia Airaksinen
37 8.8.2016
Viikkotyöajan muutos/Mirka Karhunen
38 8.8.2016
Opintovapaan myöntäminen/Kirsi Pyöriä-Kolehmainen
39 8.8.2016
Määräaikaiseen virkasuhteeseen vs. nt-ohjaajaksi palkkaaminen/Samuli
Pietiläinen
40 10.8.2016 Maksuvapautuksen myöntäminen perheleirimaksusta (ei julkinen)
41 10.8.2016 Maksuvapautuksen myöntäminen perheleirimaksusta (ei julkinen)
42 23.8.2016 Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoululeirimaksusta (ei julkinen)
43 30.8.2016 Vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen/Tiina Juvonen
44 1.9.2016
Maksuvapautuksen myöntäminen rippikoululeirimaksusta (ei julkinen).

Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

