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70 §

PÖYTÄKIRJA 5/2017

SIVU 32/2017

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Soili Juntumaa.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Soili Juntumaa.

71 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

72 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Markku Pärssinen ja Marja Soukkio-Salminen.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Pärssinen ja Marja Soukkio-Salminen.

73 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen seuraavilla lisäyksillä
§ 89 Jäsenen valinta kasvatuksen vastuuryhmään (lisäasia)
§ 90 Muut asiat kohta 3 Alueellinen kiinteistöyhteistyöhanke Tampereen
ympäristöseurakuntien kanssa. Liite 1.

74 §

TALOUSPÄÄLLIKÖN ALAISTEN VUOSILOMAT AJALTA 1.5. – 30.9.2017
Vuosilomat tuodaan kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi lomakaudelta
1.4.2016 – 31.3.2017 ansaitut lomat. Talouspäällikön alaiset ovat anoneet
kesälomia kaudelle 1.5. – 30.9.2017 ja kirkkoneuvosto vahvistaa anotut lomat
edellä mainitulle ajalle. Lomat jätettiin edellisessä kokouksessa pöydälle.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen mukaiset lomasuunnitelmat
työntekijöiden kesälomiksi. Liite.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 2.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
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75 §

PÖYTÄKIRJA 5/2017

SIVU 33/2017

SUNTIO-KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN PERUSTAMINEN JA
TYÖSUHTEEN AUKI LAITTAMINEN
Oriveden seurakuntaan perustetaan kokoaikainen suntio-kiinteistötyöntekijän
työsuhde. Perustettavaan työsuhteeseen kuuluisi niitä työtehtäviä kuin mitä on
yleensä suntion toimessa eli kiinteistöjen kunnossapitotöitä sekä avustavaa
haudankaivuutyötä. Koneiden käyttäminen katsotaan eduksi.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Esitän, että
1) kirkkoneuvosto perustaa kokoaikaisen suntio-kiinteistötyöntekijän
työsuhteen Oriveden seurakuntaan
2) työsuhteelle laaditaan tehtävänkuva
3) työsuhde laitetaan yleisesti haettavaksi seurakunnan nettisivuille,
Oikotie.fi-sivulle ja työvoimatoimiston sivuille.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi seuraavilla lisäyksillä.
Kirkkoneuvosto päätti antaa johtoryhmälle valtuudet räätälöidä kokoaikaisen
suntio-kiinteistötyöntekijän työsuhteen tehtävänkuvan.
Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän, johon valittiin Markku Pärssinen,
Heikki Lähteenmäki, Juha Vettenranta ja Aija Nivala.
Työsuhteen hakuaika päättyy perjantaina 16.6.2017 kello 15. Hakijoiden
haastattelut ovat keskiviikkona 21.6.2017.

76 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN POISTOSUUNNITELMA
Oriveden seurakunnan poistosuunnitelma on vahvistettu kirkkovaltuustossa ja
otettu käyttöön 1.1.1999. Poistosuunnitelmaa on päivitetty vuosien aikana
aina silloin, kun on hankittu sellaisia hyödykkeitä mille ei ole määritelty
poistoaikaa. Poistoaikoina on käytetty menojäännöspoistoa sekä tasapoistoa
prosentteina.
Tilintarkastaja on käynyt läpi Oriveden seurakunnan poistosuunnitelmaa ja
hän suosittaa, että poistosuunnitelmaa muutettaisiin niin, että poistoaikoina
käytettäisiin vain tasapoistoa vuosina.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee liitteen mukaisen poistosuunnitelman ja esittää sen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Liite.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 3.
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PÖYTÄKIRJA 5/2017

SIVU 34/2017

HENKILÖKUNNAN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MUISTAMISET
1.6.2017 ALKAEN
Oriveden seurakunnassa ei ole yhtenäistä käytäntöä henkilökunnan ja luottamushenkilöiden muistamisissa. Seurakunta on käyttänyt tällä hetkellä ostoosoituksia työntekijän haluamaan kohteeseen. Tilintarkastaja otti asian esille
tilintarkastuksen yhteydessä. Lahjan saaja ei saa itse vaikuttaa saamansa
lahjan valintaan. Liite.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen, yhtenäisen käytännön
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden muistamisista 1.6.2017 alkaen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 4.

78 §

LÄNGELMÄEN SEURAKUNTATALO PÄIVÖLÄSTÄ SAAPUNEIDEN
OSTOTARJOUSTEN KÄSITTELY
Kirkkoneuvosto antoi Längelmäen seurakuntatalo Päivölän uudelleen myyntiin
Länsisuomen Metsätilat Oy:n kiinteistövälittäjä Miika Bucktmanille.
Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä oli perjantai 21.4.2017. Määräaikaan
mennessä saapui neljä tarjousta. Seurakunta jätti itselleen oikeuden joko
hyväksyä tai jättää hyväksymättä tarjoukset.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli kokouksessaan 2.5.2017 saapuneet tarjoukset.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta käsitteli määräaikaan mennessä tulleet tarjoukset ja
niiden pohjalta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi korkeimman
tarjouksen antaneen Längelmäen kirkonseudun kyläyhdistyksen tarjouksen.
Päätöstä perustellaan sillä, että kiinteistöstä tehty kuntoselvitys mietityttää
ostajia siinä määrin, että he eivät uskalla antaa ostotarjousta kiinteistöstä,
vaikka kiinnostuneita on käynyt katsomassa.
Kiinteistöjohtokunta toivoo kuitenkin, että ostotarjoushinnasta voisi vielä
neuvotella mahdollisen ostajan kanssa. Yhteenveto saapuneista tarjouksista
tuodaan kokoukseen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 5.
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79 §

PÖYTÄKIRJA 5/2017

SIVU 35/2017

ERÄJÄRVEN KIRKON LÄMMITYSTAPAMUUTOKSEN SELVITYSTYÖ
Eräjärven kirkkoon tehtiin lämmitystapamuutoksen kannattavuusselvitys.
Kannattavuusselvitystä on tehnyt AX-suunnittelusta Tampereelta Urpo
Koivula. Hän oli kiinteistöjohtokunnan kokouksessa 2.5.2017 paikalla
esittelemässä tekemänsä selvitystyön tuloksia. Kirkkoneuvoston hyväksyessä
lämmitystapamuutoksen tulee seurakunnan käydä neuvotteluja
kirkkohallituksen ja museoviraston edustajien kanssa, koska kyseessä on
muutos suojellussa rakennuksessa.
Urpo Koivula kiinnitti myös huomiota kirkon penkkien kuntoon.
Kirkkoneuvostolle esitetään otettavaksi kantaa kirkon penkkien kuntoon
ennen lämmitysjärjestelmien asennusta, koska lämpöputkistot kulkisivat
penkkien alla.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle Urpo Koivulan antaman
kannattavuusselvityksen perusteella hyväksyttäväksi Eräjärven kirkon
lämmitystavaksi jatkossakin sähkölämmitys käyttäen penkkien alle laitettavia
lämmittimiä. Liite.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Lisäksi
kirkkoneuvosto päätti, että Eräjärven kirkon penkkien maalauksesta
pyydetään tarjous. Asia jätettiin valmisteltavaksi kiinteistöjohtokunnalle.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että hankkeelle haetaan kirkkohallituksen
avustusta. Liite 6.

80 §

KAUPPAKIRJAN ALLEKIRJOITTAMINEN
Kirkkohallitus on kokouksessaan 23.3.2017 § 145 hyväksynyt Oriveden
seurakunnan Eräjärven leiripappilan tilan Lehtoniemi 562-442-5-0 sekä
määräalan myynnin tilasta Koivuniemi 562-442-4-1 Mikko Kautulle
167 000 euron kauppahinnasta. Tästä päätöksestä ei ole määräajassa
valitettu kirkkohallitukseen.
Kauppakirjan allekirjoitus seurakunnan ja ostajan välillä on tarkoitus tehdä
toukokuun aikana.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto antaa talouspäällikkö Aija Nivalalle sekä kirkkoherra Mika
Tapiolinnalle valtuudet allekirjoittaa kauppakirja seurakunnan puolesta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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PÖYTÄKIRJA 5/2017

SIVU 36/2017

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
Kirkkolain 10 luvussa kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkovaltuuston
päätösten laillisuusvalvonta sekä päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen.
Kirkkolain 10 luvun 6 § mukaisesti kirkkoneuvoston tehtävänä on valvoa
kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta ”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.”
Kirkkolain 10 luvun 1 § 4 kohdan perusteella kirkkoneuvoston tehtävänä on
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.
Kirkkovaltuusto on pitänyt kokouksen 28.4.2017. Kokouksessa on käsitelty
seuraavat asiat:
- Luottamushenkilön ero paikkakunnalta muuton vuoksi
- Oriveden seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016
- Oriveden seurakunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2016
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 28.4.2017 tekemät päätökset
ovat täytäntöön pantavissa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

82 §

JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA 4.6. – 30.9.2017
Kirkkoneuvoston tulee vahvistaa seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma,
jota seurakunta noudattaa. Jumalanpalvelussuunnitelma on valmistunut
ajalle 4.6. – 30.9.2017. Liite.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalvelussuunnitelman esitetyssä
muodossa noudatettavaksi seurakunnassamme.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 7.
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PÖYTÄKIRJA 5/2017

SIVU 37/2017

KOLEHTISUUNNITELMA 4.6. – 30.9.2017
Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman kerättävistä kolehdeista kirkkoherran
esityksestä. Liitteessä on suunnitelma 4.6. – 30.9.2017 kerättävistä kolehtikohteista. Liite.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 8.

84 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN KEITTIÖTOIMINTA
Oriveden seurakunnan yhtenä tukipalvelumuotona on keittiötoiminta.
Viimeisten vuosien aikana keittiön toiminta mukaan luettuna
pitopalvelutoiminta on vähentynyt merkittävästi.
Kirkkoneuvosto päätti lokakuun kokouksessaan, että lähdetään selvittämään
eri vaihtoehtoja seurakunnan omalle keittiötoiminnalle mukaan luettuna sen
pitäminen edelleen seurakunnan omana toimintana. Asiasta keskusteltiin
etukäteen keittiön työntekijöiden kanssa.
Selvitettävät vaihtoehdot olivat:
1) pidetään kaikki nykyisellään
2) lopetetaan pitopalvelutoiminta, mutta palvellaan seurakunnan omaa
toimintaa
3) hoidetaan kaikki ostopalveluna
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto tutustuu liitteessä oleviin laskelmiin ja päättää
jatkotoimenpiteistä. Liite.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa
kokouksessa. Liite 9.

85 §

LÄNGELMÄEN SOTAVETERAANIT RY:N VALTUUSTOALOITE
Längelmäen sotaveteraanit ry jätti valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston
kokouksessa 28.4.2017. Valtuustoaloitteessa halutaan muistaa Tolvajärven
taisteluissa kaatuneita sankarivainajia sankarihautausmaan yhteyteen
hankittavalla muistolaatalla. Längelmäen sotaveteraanit esittävät yhteistyötä
seurakunnan kanssa muistolaatan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi niin,
että laatta voitaisiin paljastaa Suomen 100-vuotisjuhlapäivänä 6.12.2017.
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KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee valtuustoaloitteen ja päättää jatkotoimista.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto suhtautui myönteisesti valtuustoaloitteeseen ja valtuutti
talouspäällikkö Aija Nivalan ja puutarhuri Sirkku Kylä-Laason jatkamaan asian
eteenpäin viemistä.
86 §

HEIKKI SALOMAAN VALTUUSTOALOITE
Heikki Salomaa jätti valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa
28.4.2017. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Oriveden seurakunta luopuisi
paperisten kokouskutsujen ja esityslistojen lähettämisestä ja toimittaa
kokouspaperit sähköisessä muodossa ja vain poikkeustapauksissa käyttää
paperisia kutsuja.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee valtuustoaloitteen ja päättää jatkotoimista.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti valmistella asiaa ennen lopullista päätöksentekoa.

87 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN LÄHTEMINEN MUKAAN ALUEELLISEN
KESKUSREKISTERIN SELVITYSTYÖHÖN
Kirkkohallituksen täysistunnon marraskuussa 2015 tekemän linjauksen
mukaisesti kirkonkirjojenpito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa
keskusrekistereissä. Tämän on suunniteltu tapahtuvan seurakuntien
omaehtoisin sopimuksin (KH:n yleiskirje 27/2015).
Tampereen hiippakunnassa on alustavasti kartoitettu mahdollisuuksia
alueellisten keskusrekisterien muodostamiseen. Tällä hetkellä näyttää siltä,
että hiippakuntaan voisi syntyä kolme alueellista keskusrekisteriä: yksi PäijätHämeeseen, yksi Kanta-Hämeeseen ja yksi Pirkanmaalle. Pirkanmaan
keskusrekisteri olisi lähtökohtaisesti luontevinta muodostaa jo olemassa
olevan Tampereen seurakuntien keskusrekisterin ympärille. Pirkanmaan
alueellisen keskusrekisterin aloitusajankohta olisi todennäköisesti 1.1.2019.
Asiaa on selvitetty kesällä 2016 tehdyllä kyselyllä liittyen
kirkkoherranvirastoissa tehtäviin erilaisiin suoritteisiin. Lisäksi asiasta on
keskusteltu mm. Pirkanmaan seurakuntien johdon tapaamisissa 25.10.2016 ja
5.4.2017. Tampereella 5.4.2017 esiteltiin keskusrekisterijohtajien työryhmän
laatimaa sopimus- ym. materiaalia alueellisen keskusrekisterin perustamiseen
liittyen. Liite.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 5/2017

SIVU 39/2017

Tarkemman kokonaiskuvan saamiseksi seurakuntien kirkkoneuvostojen tulee
ottaa alustavasti kantaa siihen, ovatko seurakunnat halukkaita lähtemään
mukaan Pirkanmaan alueellisen keskusrekisterin perustamista koskevaan
selvitystyöhön.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että Oriveden seurakunta lähtee mukaan alueellisen keskusrekisterin
alustavaan selvitystyöhön.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
88 §

LASTENOHJAAJAN AVOINNA OLLEEN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoneuvoston päätti kokouksessaan 4/2017 § 62 laittaa lastenohjaajan
työsuhteen haettavaksi 28.4.2017 päättyvällä hakuajalla. Kirkkoneuvosto
valitsi haastattelutyöryhmän suorittamaan tarvittavat haastattelut ja tekemään
esityksen valittavasta henkilöstä.
Päättyneellä hakuajalla lastenohjaajan työsuhdetta haki seitsemän henkilöä,
joista neljällä oli tehtävässä edellytetty lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai
muu vastaava koulutus, joka on edellytyksenä kirkon lastenohjaajan
työsuhteessa toimivalla henkilöllä.
Valitun henkilön tulee toimittaa lasten kanssa työskentelemisestä johtuen
laissa määritelty rikosrekisteriote ja lääkärintodistus ennen tehtävän
vastaanottamista. Lisäksi tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Haastattelutyöryhmä pyysi neljä henkilöä haastatteluihin, jotka pidettiin
4.5.2017 ja teki sen pohjalta esityksen valittavasta henkilöstä.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että avoinna olleeseen lastenohjaajan työsuhteeseen valitaan Henna
Mäkiranta ja varalle Helena Kokkonen. Haastattelutyöryhmä katsoo Henna
Mäkirannan sopivammaksi henkilöksi valittavaan tehtävään henkilökohtaisten
ominaisuuksien ja työn laaja-alaisuuden näkökulmasta sekä haastattelussa
esiin tulleiden seikkojen pohjalta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran/työryhmän esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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PÖYTÄKIRJA 5/2017

SIVU 40/2017

JÄSENEN VALINTA KASVATUKSEN VASTUURYHMÄÄN
Kirkkovaltuusto myönsi eron kokouksessaan 28.4.2017 kirkkovaltuuston
jäsen Kalle Mattilalle Oriveden seurakunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi. Sen lisäksi, että hän oli kirkkovaltuuston jäsen hän oli
opintorahaston varajäsen sekä kasvatuksen vastuuryhmän jäsen.
Kasvatuksen vastuuryhmän jäsenen valitsee kirkkoneuvosto.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Kirkkoneuvosto valitsee jäsenen kasvatuksen vastuuryhmään Kalle Mattilan
tilalle.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti valita kasvatuksen vastuuryhmään Elina Koppasen.

90 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1. Kaatuneiden muistopäivä 21.5.2017
Seurakunnan edustajien nimeäminen seppeleenlaskua varten Oriveden,
Eräjärven ja Längelmäen hautausmailla.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajat seppeleenlaskua varten
seuraavasti:
Orivesi: Jussi Pohjala
Eräjärvi: Kari Aakula
Längelmäki: Heikki Salomaa
2. Verotulojen kehitys
Seurakunnan ansioverotulot ovat vähentyneet vuoden ensimmäisen
kolmanneksen aikana – 5,8 % (44 974 €) viime vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna.
3. Alueellinen kiinteistöyhteistyöhanke Tampereen ympäristöseurakuntien
kanssa
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Oriveden seurakunta lähtee kiinteistöselvityksen 1. vaiheeseen mukaan
kaikkien kirkkojen sekä seurakuntatalojen osalta pois lukien Längelmäen
seurakuntatalo.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
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PÖYTÄKIRJA 5/2017

SIVU 41/2017

TIEDOKSI
-

-

Kirkkoherran päätöspöytäkirja 4/2017
Talouspäällikön päätöspöytäkirja 4/2017
Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjanote 18.4.2017
Oriveden seurakunnalle myönnetty avustus Eräjärven kirkon
julkisivukorjaus- ja maalaustyöhön 69 350 €
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
7/2017 Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn
viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista
8/2017 Esitykset Pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien
kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2017
9/2017 Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet
maksut 1.5.2017
Palkkayhteistyösopimus Lempäälän, Kangasalan, Urjalan, Jämsän
sekä Oriveden seurakuntien kanssa. Jämsän seurakunta liittyi uutena
yhteistyösopimukseen mukaan 1.5.2017 alkaen.

92 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

93 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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