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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
KOKOUSAIKA

Keskiviikko 24.11.2021 klo 16.00 – 18.24

PAIKKA

Oriveden seurakuntakeskus, kahvio

OSALLISTUJAT

Tapiolinna Mika
Pärssinen Markku
Helperi Pauliina
Lenkkeri Liisa-Maaria
Mäkinen Kirsi
Oittinen Raili
Pohjala Jussi
Salomaa Heikki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
este
jäsen
” poistui klo 18.10 pykälän 186 jälkeen
jäsen

LÄSNÄOLO-OIKEUTETUT
Eronen Ulla
kirkkovaltuuston pj
Aakula Kari
kirkkovaltuuston varapj. poistui klo 18.14
pykälän 188 aikana
MUUT LÄSNÄOLIJAT
Nivala Aija
Valberg Jaana

ALLEKIRJOITUKSET

talouspäällikkö, esittelijä
toimistosihteeri, sihteeri

__________________________________________________________________________________________________________
Mika Tapiolinna
Jaana Valberg
puheenjohtaja
sihteeri

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Orivedellä ___ / ___2021

___ / ___ 2021

___________________________________________________
Markku Pärssinen

_________________________________________________
Pauliina Helperi

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 25.11. – 24.12.2021
Orivedellä ____/_____ 2021
Mika Tapiolinna, kirkkoherra
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181 § KOKOUSTIEDOT
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Liisa-Maaria Lenkkeri.
Ennen kokouksen alkua lähetyssihteeri Sari Valkeajoki ja kappalainen
Markku Mustajärvi kertoivat lähetystyön kuulumisia.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL: 7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 19.11.2021.
Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ESITYS

1. Todetaan läsnäolijat.
2. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 9:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan
tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä,
kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
ESITYS

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Pohjala ja Markku Pärssinen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Pärssinen ja Jussi Pohjalan tilalle
Pauliina Helperi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
ESITYS

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.
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MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

LIITE 1

Kokouksen työjärjestys

182 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Oriveden seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt henkilöstön
kehittämissopimuksen otettavaksi käyttöön Oriveden seurakunnassa.
Koulutussuunnittelu ja siihen liittyvä osaamiskartoitus on tärkeä osa
seurakunnan strategista johtamista. Kun seurakunnan toiminnan ja talouden
suunnittelu asettaa selkeitä painopisteitä ja tavoitteita, on syytä kytkeä
henkilöstön kehittämistarpeet näihin.
Työntekijät ovat tutustuneet kirkon henkilöstökoulutustarjontaan 2022 ja
ovat tehneet esitykset koulutuksista vuodelle 2022. Koulutukset ovat omaa
työtä tukevia, ammattitaitoa syventäviä ja seurakunnan painopisteet
huomioon ottavia.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle
2022 sekä siihen liittyvät suunnitelmavuosien 2023 - 2024
kehittämistarpeet.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

LIITE

Koulutussuunnitelma sisältyy talousarvioon

TOIMEENPANO

Kirkkoherra

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus
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183 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA
TALOUSARVIO VUODELLE 2022, SUUNNITELMAVUODET 2023 - 2024
SEKÄ HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2022

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala

KN 12/2021 §170

Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys sisältävät työalojen toimintasuunnitelmat ja numeraaliset osat. Toiminnallisella puolella on talousarvio
laadittu pääsääntöisesti vastuuryhmien esitysten mukaisesti.
Vuodelle 2022 on arvioitu verotulokertymän pysyvän lähes samalla tasolla
kuin tälle vuodelle on arvioitu. Palkkoihin on tehty 2 %:n korotusvaraus.
Työnantajan eläkevakuutusmaksun esitetään pysyväksi tämän vuoden
tasolla 21 %. Henkilöstökulut nousevat n. 3,4 % tämän vuoden
talousarviosta.
Kiinteistöjen kunnossapitoon on varattu määrärahoja 53 700 €. Osa
kunnossapitotarpeista nousee kiinteistöjen kuntotarkastusraporteista.
Metsänmyyntituloja arvioidaan saatavaksi 105 000 €, vastaavasti
metsänhoitokuluja on 17 000 €.
Investointiosaan esitetään Juupajoen kirkon ja kellotapulin ulkomaalausta,
Eräjärven hautausmaa-alueen lämmitysrakennuksen purkamista,
Längelmäen kirkon pääportaikon korjausta sekä Oriveden kirkon urkujen
huoltokorjausta. Yhteensä investoinnit vuodelle 2022 ovat 250 000 €.
Suunnitelman mukaiset poistot vuodelle 2022 ovat 267 925 €. Poistot
lisääntyvät vuodesta 2021 23,8 %.
Yhteistyösopimusta Kangasalan seurakunnan kanssa jatketaan palkanlaskennan palveluista. Määrärahoja varattu tähän 11 000 €.
Oriveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2022 näyttää tällä hetkellä
alijäämää 134 840 € ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2022
näyttää alijäämää 47 765 €. Hautainhoitorahaston talousarvio esitetään
seurakunnan talousarvion yhteydessä.
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Kirkkoneuvosto käsitteli Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelman ja
talousarvioesityksen vuodelle 2022 sekä hautainhoitorahaston
talousarvioesityksen vuodelle 2022. Oriveden seurakunnan talousarvio
vuodelle 2022 näytti alijäämää 134 840 € ja hautainhoitorahaston
talousarvio vuodelle 2022 näytti alijäämää 47 765 €. Talousarvion
valmistelua jatkettiin kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

KN 24.11.2021

Talousarvion 2022 valmistelua jatkettiin kirkkoneuvoston ohjeistuksen
mukaisesti. Talousarvio vuodelle 2022 näyttää alijäämää 103 015 €.
Suunnitelman mukaiset poistot vuodelle 2022 ovat 263 425 €. Poistot
lisääntyvät vuodesta 2021 22,5 %. Kiinteistöjen kunnossapitoon
varataan määrärahoja 37 700 €.
Investointeihin vuodelle 2022 esitetään 280 000 €. Vuoden 2022
investoinnit liittyvät kaikki suojeltuihin kirkollisiin rakennuksiin tai
vastaaviin hankkeisiin, joihin seurakunta voi hakea valtion rahoituksesta
myönnettävää rakennusavustusta.
Vuosikate 160 410 € ei riitä poistoihin, joita seurakunnalla on vuonna
2022 arviolta 263 425 €. Vuoden 2022 talousarvio on alijäämäinen
103 015 €, joka esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätililtä. Edellisten tilikausien ylijäämää on taseessa 31.10.2021
1 354 637 €.
Hautainhoitorahast on talousarvioesitys sisältyy seurakunnan talousarvioon.
Hautainhoitorahaston menoiksi kirjataan se osuus seurakunnan hallinto-,
hauta- sekä kiinteistötoimen menoista mikä sille aiheuttamisperiaatteen
mukaan kuuluu. Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2022 näyttää
alijäämää 47 765 €.

ESITYS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Oriveden
seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä
suunnitelmavuodet 2023 - 2024. Talousarvio, joka osoittaa alijäämää
103 015 € esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätililtä.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

LIITE 2
TOIMEENPANO

Talouspäällikkö

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto
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184 §

ERON MYÖNTÄMINEN KAI LINKOPUULLE ORIVEDEN SEURAKUNNAN
LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA UUSIEN JÄSENIEN VALITSEMINEN
VASTUURYHMIIN

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Kasvatustyön vastuuryhmän jäsen, kiinteistöasiain vastuuryhmän varajäsen
sekä julistustyön vastuuryhmän puheenjohtaja Kai Linkopuu on pyytänyt
eroa vastuuryhmistä henkilökohtaisista syistä. Vastuuryhmien
toimintasäännön mukaan vastuuryhmät nimeää kirkkoneuvosto.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

1) Kirkkoneuvosto myöntää Kai Linkopuulle eron kasvatustyön
vastuuryhmän jäsenyydestä ja kiinteistöasiain vastuuryhmän
varajäsenyydestä.
2) Kirkkoneuvosto myöntää Kai Linkopuulle eron julistustyön
vastuuryhmän puheenjohtajuudesta.
3) Kirkkoneuvosto keskustelee uusien jäsenien valinnasta ja valitsee
käymänsä keskustelun pohjalta uuden jäsenen kasvatuksen vastuuryhmään
ja uuden varajäsenen kiinteistöasian vastuuryhmään.
4) Kirkkoneuvosto keskustelee uuden puheenjohtajan valinnasta ja valitsee
käymänsä keskustelun pohjalta uuden puheenjohtajan julistustyön vastuuryhmään.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto myönsi Kai Linkopuulle eron kasvatustyön
vastuuryhmän jäsenyydestä ja kiinteistöasiain vastuuryhmän
varajäsenyydestä.
Kirkkoneuvosto myönsi Kai Linkopuulle eron julistustyön vastuuryhmän
puheenjohtajuudesta.
Kirkkoneuvosto päätti valita seuraavassa kokouksessaan uuden jäsenen
kasvatuksen vastuuryhmään ja uuden varajäsenen kiinteistöasiain
vastuuryhmään sekä puheenjohtajan julistustyön vastuuryhmään.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus
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185 §

SUNTIO-HAUDANKAIVAJAN TYÖSUHTEEN AUKI LAITTAMINEN

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Suntio-haudankaivajan eläköityy 31.3.2022. Käydään keskustelua
työsuhteen täyttämisestä, sisällöstä ja työnkuvan päivittämisestä. Pääpaino
työsuhteessa on suntion tehtävissä ja haudankaivuutyössä sekä erilaisissa
kiinteistötehtävissä. Keskustellaan myös nykyisen työnimikkeen
muuttamisesta.
Työnkuvaa päivitettäessä tulee samalla käydä lävitse kaikkien muidenkin
kiinteistötyöntekijöiden työnkuvat. Kiinteistötyöntekijöiden työnkuvissa
tulee selkeästi määritellä kunkin työntekijän työtehtävät ja työntekopaikka
missä työntekijä pääsääntöisesti työskentelee.
Ennen uuden työntekijän hakuprosessin alkamista tulee hänelle laatia
tehtävänkuvaus ja tehtävänimike. Hautausmaahoitaja-kiinteistövastaava
ja talouspäällikkö lähtevät valmistelemaan tehtävänkuvausta ja
tehtävänimikettä. Valmistelua jatketaan kiinteistöasiain vastuuryhmässä,
joka antaa siitä esityksensä kirkkoneuvostolle. Työsuhde laitetaan
haettavaksi kun kirkkoneuvosto on hyväksynyt tehtävälle
tehtävänkuvauksen ja perustanut uuden tehtävänimikkeen.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

1) Hautausmaanhoitaja-kiinteistövastaava ja talouspäällikkö
valmistelevat hakuprosessia varten tehtävänkuvauksen, jonka kirkkoneuvosto hyväksyy
2) Nykyisen suntio-haudankaivajan tehtävänimike muutetaan uutta tehtävää
kuvaavaksi
3) Kiinteistöasian vastuuryhmä käsittelee laaditun tehtävänkuvauksen
ja antaa siitä lausuntonsa
4) Paikka laitetaan haettavaksi kun tehtävänkuvaus on hyväksytty

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Aija Nivala

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto
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186 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN
TEHTÄVÄNKUVAUKSEN TÄSMENNYS

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Oriveden seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan
25.8.2021 talouspäällikön viran tehtävänkuvauksen.
Tehtävänkuvauksessa § 4 kohta 1 vaatii täsmennystä virkaan kuuluvista
kiinteistöpäällikön työtehtävistä.
§ 4:1 Vastata Oriveden seurakunnan kiinteistöistä yhdessä hautausmaahoitaja-kiinteistövastaavan kanssa.
Kohtaa tulee selkiyttää, koska vastuuta ei voi jakaa kahdelle henkilölle.
Kohta 1 esitetään muutettavaksi seuraavasti:
Vastata Oriveden seurakunnan kiinteistöistä.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen § 4:1 Vastata Oriveden seurakunnan
alueen kiinteistöistä.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Valitusosoitus

187 §

RAKENNUSAVUSTUSTEN HAKEMINEN

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Vuoden 2016 alusta tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle erinäisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Tällä tarkoitetaan
muuan muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon
liittyviä laissa säädettyjä tehtäviä. Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan
suojeltuja kirkollisia rakennuksia voivat hakea valtion rahoituksesta
jaettavaa avustusta. Seurakunnassa on oltava riittävä asiantuntemus
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hankkeen toteuttamiseksi. Avustusten jakoperusteet muuttuvat vuoden
2022 alusta alkaen. Avustusta hakevan seurakuntatalouden veroprosentin
tulee olla vähintään 1,5. Alle 20 000 euron hankkeisiin ei myönnetä
avustuksia. Hakemuksessa pitää olla hyvät suunnitelmat ja kustannusarviot.
Suunnitelmista tulee yleensä pyytää Museoviraston lausunto, joka liitetään
avustusasiakirjoihin. Hakemukset lähetetään kirkkohallitukselle kerran
vuodessa vuoden loppuun mennessä.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää hakea rakennusavustusta Juupajoen kirkon ja
kellotapulin julkisivujen maalaukseen, Eräjärven kirkkomaan lämmityshuoneen purkamiseen, Längelmäen kirkon pääportaikon korjaamiseen
sekä Oriveden ja Längelmäen kirkkojen urkujen korjaamiseen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti hakea rakennusavustusta Juupajoen kirkon ja
kellotapulin julkisivujen maalaukseen, Eräjärven kirkkomaan lämmityshuoneen purkamiseen sekä Oriveden ja Längelmäen kirkkojen urkujen
korjaamiseen.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus

188 §

TALOUSTILANNE LOKAKUU 2021

VALMISTELIJA

Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Aija Nivala
Kirkollisverotulon toteuma oli lokakuun lopussa 1 653 622 €. Vastaavana
aikana viime vuonna verotuloja kertyi 1 642 596 €. Alkuvuoden
kumulatiivinen kertymä on 0,7 % suurempi kuin vastaavana aikana viime
vuonna. Talousarvioon nähden verotulot ovat toteutuneet 91,5
prosenttisesti.
Toteumavertailuja talousarvioon nähden:
- toimintatuotot
79,7 %
- toimintakulut
91,2 %
- henkilökulut
78,2 %
- palveluiden ostot
79,5 %
- ostot tilikauden aikana 70,1 %
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Toteumavertailut pääluokittain, joka on kirkkovaltuuston sitovuustaso:
- hallinto
78,3 %
- seurakuntatyö
73,9 %
- hautatoimi
91,2 %
- kiinteistötoimi
91,4 %
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa taloustilanteen tiedoksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO
MUUTOKSENHAKU
189 §

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 4/2021 PÄÄTÖSTEN
TOIMEENPANO

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia
kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön panosta (KL 10: 1 §). Jos
kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin
on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta
ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi (KL 10: 6 § 1. mom).
Kirkkovaltuusto 4/2021 (12.11.2021) on tehnyt seuraavat päätökset:
§ 20 Ostotarjous Teerijärven rantatontista
§ 21 Oriveden seurakunnan talouspäällikön johtosäännön kumoaminen
§ 22 Uuden talouspäällikön valinta Oriveden seurakuntaan
§ 23 Lisätalousarvio vuodelle 2021
§ 24 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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ESITYS

Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen 4/2021 päätökset
on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä
ole muutenkaan lainvastaisia.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

TOIMEENPANO

Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

190 §

MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

191 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Kirkkoherra 11/2021
Talouspäällikkö 9/2021
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Otto-oikeus

192 §

TIEDOKSI

VALMISTELIJA

Mika Tapiolinna, Aija Nivala

ESITTELIJÄ

Mika Tapiolinna, Aija Nivala
1. Kiinteistöasiain vastuuryhmän muistio 26.10.2021
2. Juupajoen kappelineuvoston pöytäkirja 11.11.2021

LIITE 3

Kiinteistöasiain vastuuryhmän muistio

LIITE 4

Juupajoen kappelineuvoston pöytäkirja 11.11.2021

193 §

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET
27/2021 Rakennusavustusuudistus
KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJEET
A8/2021 16.11.2021
1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2022
2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2022
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ORIVEDEN SEURAKUNTA –KIRKKONEUVOSTO
Yleiskirjeet ovat luettavissa:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksenyleiskirjeet
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

ESITYS

Kirkkoneuvosto merkitsee yleiskirjeet tiedoksi saatetuksi.

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

194 §

ILMOITUSASIAT

ESITYS

Merkitään tiedoksi

PÄÄTÖS

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKU

Valituskielto

195 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.24.

