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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 14.11.2018 klo 17.00 – 19.15

Paikka

Olavinkulma, Lyhty

Läsnä

Marttinen Arto
Hirvonen Esa
Koistinen Minna
Mylläri Allan
Rahkonen Tuula
Teräslahti Liisa
Tikka Arto
Vepsä Kari

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Mynttinen Rauni
Tiimo Pasi

kirkkovaltuuston varapj.
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Koistinen Sirpa
Rautsiala Suvi
Kärkäs Pekka
Peltonen Pentti
Tiihonen Marko
Ollonen Ilkka

jäsen
S. Koistisen varajäsen
jäsen
P.Kärkkään varajäsen
jäsen
kirkkovaltuuston pj.

172
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä
alkuhartauden, jonka yhteydessä laulettiin virsi 309: 1,2,5.
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173
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on sähköpostilla 8.11.2018
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla
(KL 9: 2 §).
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi.

174
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § 2 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Allan Mylläri ja Tuula Rahkonen.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 15.11.2018 klo
12.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Allan Mylläri ja Tuula Rahkonen.

175
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

176
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäiseviä toimenpiteitä koskevan mallin hyväksyminen
Valmistelija: henkilöstö ja Yhteistyötoimikunta
Esittelijä:
työsuojelupäällikkö, talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Seurakuntatyönantajia sitoo kaikkien muiden työnantajien lailla lakisääteinen
vastuu työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta.
Kirkon pääsopijajärjestöt suosittivat seurakunnille, että ne ehkäisevät
epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää
käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita
varten. Sopijapuolet laativat seurakuntien valmisteluprosessia varten kaksi
mallia: 1. Hyvään käytökseen sitoutuminen ja 2. Toimintaohjeet työpaikan
ristiriitatilanteita varten. Kirkon Työmarkkinalaitos informoi myös asiasta
seurakuntia Yleiskirjeessä A 3/2018.
Työskentelypohjana nämä mallit olivat myös Imatran seurakunnassa ja ne
käytiin henkilöstön kanssa keskustellen läpi ensin tiimitasolla ja sen jälkeen
Yhteistyötoimikunnassa. Seurakuntaa sitovaksi mallit tulevat seurakunnan
asiassa toimivaltaisen viranomaisen (kirkkoneuvosto) päätöksellä.
Imatran mallit ovat esityslistan liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy ”Hyvään käytökseen sitoutuminen -mallin” sekä
”Toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten –mallin”. Nämä korvaavat
kirkkoneuvoston 13.10.2004 kokouksessaan hyväksymän ja tähän saakka
käytössä olleen mallin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin kohdan 4. lisäyksellä Työntekijän epäasiallinen käytös
luottamushenkilöä kohtaan.
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Oppisopimuskoulutettavan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaminen
Valmistelija: kurssikeskuksen johtaja Kirsi Kaljunen
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Imatran seurakuntaan on ajoittain otettu työhön oppisopimuskoulutettavia
henkilöitä. Päivärannassa pätkittäin työskennellyt …. aikoo suorittaa kokin
ammattitutkinnon ja on sitä silmällä pitäen tiedustellut mahdollisuutta
suorittaa siitä osatutkintoja ja näyttöjä Päivärannassa. Työssäopittavia
näyttöjä vaadittaisiin mm:
1. Majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimimisesta
2. Lounasruokien valmistuksesta
3. Tilaus- ja juhlaruokien valmistuksesta
Teoriakoulutus olisi Ammattiopisto Sammossa ja käytännön työssäoppiminen
Päivärannassa nimetyn työpaikkaohjaajan opastamana. Päivärannan
henkilökunnan osaamista ja työnkuvia tulisikin laajentaa, jotta pystyttäisiin
vastaamaan kasvuhakuiseen asiakasmäärään ja -palveluun. Kurssikeskuksen
johtaja puoltaa työhönottamista.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää ottaa siivooja-vahtimestari ….. määräaikaiseen
työsuhteeseen Päivärannan keittiöön ajalle 1.2.2019 – 31.8.2020 hänen
oppisopimuskoulutuksensa (1,5 v) ajaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Vuoden 2018 talousarvioavustusten jakaminen paikallisille kristillisille järjestöille
Valmistelija: talousjohtaja Pasi Tiimo
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Seurakunta on tukenut anomusten perusteella paikallisia kristillisiä järjestöjä
ja yhteistyökumppaneita talousarvioon varatulla määrärahalla
Avustusten maksamisen ehtona on, että avustusta saavan järjestön on
toimitettava talousarviovuoden aikana seurakuntaan edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös tai muu luotettava selvitys avustuksen
käytöstä. Myönnettyä avustusta ei tilitetä, mikäli vaadittuja asiakirjoja ei
toimiteta.
Anomuksensa vuoden 2018 talousarvioavustuksia varten on 1.11.2018
jättänyt Imatran Kristillinen Työväenyhdistys ry toimintansa avustamiseen
300 €:lla. Se järjestää säännöllistä seura-, raamattupiiri- ja retkitoimintaa
Imatran seurakunnan toiminta-alueella.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää vuoden 2018 määrärahoista 300 €:n
talousarvioavustuksen Imatran Kristillinen Työväenyhdistys ry:lle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Imatran seurakunnan strategian päivitys vuoteen 2025
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Kirkkoneuvoston kokouksessa 13.12.2017 kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Ilkka Ollonen totesi, että liitosta Ruokolahden ja Rautjärven seurakuntien
kanssa ei tule, mutta kirkkoneuvoston on puheenjohtajansa johdolla syytä
päivittää seurakunnan strategia tämän valtuustokauden aikana.
Strategiatyöskentely alkoi 22.1.2018 kirkkoherran kokoon kutsumalla
ryhmällä, johon kuuluivat valtuuston puheenjohtaja Ilkka Ollonen, valtuuston
varapuheenjohtaja Rauni Mynttinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Liisa Teräslahti ja talousjohtaja Pasi Tiimo. Sen jälkeen työryhmä on
kokoontunut 5.2., 5.3. (mukana työalajohtajat ja kutsuttuna asiantuntijana
Vesa Huuskonen) ja 23.4. (mukana Vesa Huuskonen).
Kirkkoneuvoston kokouksessa 25.4.2018 varapuheenjohtaja Liisa Teräslahti
teki esityksen, että kirkkoneuvosto nimeää strategiatyöryhmän, koska näin
osallistujat olisivat oikeutettuja kokouspalkkioon. Puheenjohtaja teki
kokouksessa esityksen, jonka pohjalta strategiatyöryhmän jäseniksi tulivat
kirkkoherra Arto Marttinen puheenjohtajana ja muina jäseninä Pekka Kärkäs,
Rauni Mynttinen, Suvi Rautsiala, Liisa Teräslahti sekä talousjohtaja Pasi Tiimo.
Tällä kokoonpanolla strategiatyöryhmä kokoontui 21.5., 19.6. ja 21.8.2018.
Strategiatyöryhmä rajasi toimeksiannon niin, että työskentelyssä on
keskitytty päivitykseen. Strategian kokonaisvaltaisempi päivitys on jätettävä
seuraavalle valtuustokaudelle. Strategiatyöryhmän esitys Imatran
seurakunnan päivitetyksi strategiaksi käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa
19.9.2018. Kirkkoneuvosto päätti palauttaa esitetyn strategian päivityksen
strategiatyöryhmälle uudelleen valmisteltavaksi, joten strategiatyöryhmä
(poissa Pekka Kärkäs) kokoontui 2.10.2018. Strategiatyöryhmän esitys
Imatran seurakunnan päivitetyksi strategiaksi on liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Imatran
seurakunnan päivitetyn strategian.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Imatran
seurakunnan päivitetyn strategian kirkkoneuvoston kokouksessa tehdyin
muutoksin.
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Kiinteistöstrategian päivitys
Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen ja talousjohtaja Pasi Tiimo
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Imatran seurakunnan voimassaoleva Kiinteistöstrategia on hyväksytty
kirkkovaltuustossa 25.5.2016. Seurakunta on sen jälkeen edennyt päätettyjen
strategisten linjausten mukaisesti. Matkan varrella tieto kiinteistöistä, niiden
kunnosta sekä korjaustarpeista on lisääntynyt ja samalla tehnyt selväksi, että
strategiaan on tarvetta lisätä uusia toimenpide-ehdotuksia ja päivittää jo
tehtyjä toimenpiteitä.
Päivitetyt tiedot ja toimenpide-ehdotukset on lisätty esityslistan liitteenä
olevaan voimassaolevaan Kiinteistöstrategiaan. Lisäykset ja muutokset
erottuvat alkuperäisestä kursivoituina.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Imatran
seurakunnan päivitetyn Kiinteistöstrategian siihen sisältyvine toimenpideehdotuksineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2019
Valmistelija: yhteistyötoimikunta ja kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Vuoden 2014 alusta tuli voimaan ammatillisen osaamisen kehittämistä
koskeva säädöskokonaisuus, joka koskee myös seurakuntia,
seurakuntayhtymiä ja muita kirkon työnantajia.
Uudistuksen tavoitteena on kannustaa työnantajia osaamisen kehittämiseen
organisaation toiminnan tarpeista lähteistä, edistää muutostilanteisiin
varautumista ja työurien pidentymistä. Tarkoituksena on parantaa myös
tuottavuutta.
Uudistuksen johdosta kirkon pääsopijaosapuolet ovat neuvotelleet
muutoksista kirkon virka- ja työehtosopimuksiin ja neuvottelutuloksen
mukaisesti kirkon henkilöstön kehittämissopimus kumotaan ja tilalle tulee
Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus. Lisäksi kirkon
virka- ja työehtosopimukseen 2018-2020 on otettu määräyksiä koulutusajan
lukemisesta työaikaan sekä muita virkavapauksia ja työajan keskeytyksiä
koskevia määräyksiä.
Imatran seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma 2019 on laadittu
1.4.2014 voimaan tullutta Kirkon henkilöstön kehittämissopimusta mukaillen.
Ensimmäisessä vaiheessa esimiehet ovat selvittäneet oman tiiminsä osalta,
millaista osaamisen kehittämistä organisaation toiminnan tarpeet
edellyttävät sekä millainen koulutus edistää muutostilanteisiin varautumista
ja työurien pidentämistä. Hallintosihteeri on koonnut esimiehiltä saadut
vastaukset koosteeksi, joka on ensin käsitelty kirkkoherran ja talousjohtajan
kanssa. Tämän jälkeen kooste on viety johtoryhmään 31.10.2018.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt koulutussuunnitelman 7.11.2018.
Henkilöstön koulutussuunnitelman kustannukset 48 376 € on 1,4 %
henkilöstömenoista.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman kustannukset
48 376 €.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma
Valmistelija: talousjohtaja Pasi Tiimo
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Tehtäväalueiden esitysten pohjalta on laadittu esityslistan liitteenä olevan
seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä
taloussuunnitelmat vuosille 2020 – 2021. Esitys sisältää myös
hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019.
Talousarvion toimintatuottojen ilman sisäisiä eriä arvioidaan olevan 892.608
€ (TA 2018: 743.208 €) eli muutos 20 %. Suurin muutokseen vaikuttava tekijä
ovat puunmyyntitulot. Toimintakulujen arvioidaan olevan - 5.390.061 € (TA
2018: - 5.462.819 €) eli muutosta pienempään -1,3 % ja toimintakate 4.497.453 € (TA 2018: - 4.719.611 €) eli muutosta pienempään -4,7 %.
Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 4.900.000 €, mikä on – 2 % eli 100.000 €
kuluvan vuoden arviota vähemmän. Valtionosuuden määräksi on ilmoitettu
519.350 € (TA 2018: 535.010) eli muutos – 3 %
Talousarviovuoden 2019 vuosikate on täten positiivinen 398.946 € (TA 2018:
229.667 €) eli 42 % vuoden takaista parempi. Suunnitelman mukaiset poistot
ovat 236.645 €. Tilikaudesta muodostuisi täten poistoeron muutos
huomioiden 245.824 € ylijäämäinen.
Hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvion toimintatuloiksi arvioidaan
435.000 € (TA 2018: 412.300 €) ja toimintakuluiksi 427.157 € (TA 2018:
394.508 €). Rahoitustulojen ja poistojen jälkeen talousarvio osoittaa
ylijäämää 33.323 € (TA 2018: 44.092 €).
Taloussäännön 3 § mukaisesti kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista
tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisena
liitteenä olevan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019 sekä
taloussuunnitelmat vuosille 2020 – 2021. Esitykseen sisältyy myös
hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019.
Kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen kaikissa
pääluokissa. Kirkkoneuvosto päättää kunkin tehtäväalueen ulkoisen
toimintakatteen ylittämisestä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Tainionkosken kirkon remontin suunnittelutarjouksen hyväksyminen
Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen ja talousjohtaja Pasi Tiimo
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Tainionkosken kirkkoa ovat ympäröineet suojapuomit löyhässä olevien
kattotiilien putoamisen varalta. Kattoremontti on väistämätön ja sen
aloittamista ei voida ikuisuuteen pitkittää.
Kattoremontin suunnitteluryhmä nimettiin kirkkoneuvostossa 27.6.2018 ja
sen jälkeen oltiin suoraan yhteydessä asianosaavaan ja ennaltatunnettuun
Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy:n vesikaton remontin mahdollisesta
suunnittelutyön toteuttamisesta. Kesän ja syksyn aikana tehtiin kirkon katon
tutkimisen lisäksi myös kartoituksia kirkon alakerran osalta, koska
seurakuntakeskuksesta siirrettävän arkiston varteenotettavin sijoituspaikka
on Tainionkosken kirkon alakertaan mahdollisesti saneerattava arkistotila.
Koska alustavissa tutkimuksissa ilmeni korjaustarpeita myös muualla kuin
pelkästään vesikatossa, teki suunnittelija tarjoukset sekä vesikaton
korjaussuunnittelusta … että lisätyötarjouksen …, joka kattaa mm.
pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelman, pohjakerroksen arkistotilojen
suunnitelmat, julkisivun kunnostuksen korjaussuunnittelun, kaupallisten
asiakirjojen täydennykset sekä arkkitehtipiirustusten laadinnan.
Nämä korjaussuunnitelmat kattavat suuren osan remonttia vaativat kohdat
kirkosta ja ne kannattaisi teetättää nyt tässä samassa yhteydessä – kokonaan
toinen asia on riittävätkö rahkeet kaiken toteutukseen. Vesikaton remontti on
näistä akuutein ja sitä sekä paria muuta korjauskohdetta kirkosta (mm.
äänentoisto) ollaan esittämässä hyväksyttäväksi vuoden 2019 talousarvioon.
Mikäli suunnittelutöiden laskut erääntyvät kuluvan tilikauden puolella,
summa otetaan kuluvan vuoden juokseviin kuluihin varatuista käyttövaroista.
Mahdolliset LVI- ja sähkösuunnitelmat tekee aikanaan ja tarvittaessa joku
muu toimija eivätkä ne siten sisälly tässä mainittuihin suunnittelutarjouksiin.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Rakennuskonsultointi K- Suunnittelu Oy:n
tekemän Tainionkosken kirkon vesikaton korjaussuunnittelutarjouksen
summaltaan … sekä muita remontin tarpeessa käsittäviä kohteita koskevan
lisätyötarjouksen summaltaan ….

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Hautausmaan katselmus 2018
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Suoritettiin Hautausmaan ohjesäännön mukainen hautausmaan ja sillä
olevien rakennusten katselmus 25.10.2018. Muistio katselmuksesta
esityslistan liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee muistion tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

186
Hautainhoitorahaston kesäkukat 2019
Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Ylipuutarhuri Ari Ylähollo pyysi tarjoukset kesän 2019 kukista kahdelle
puutarhalle: Ansari-Yhtymä Oy, Luumäki ja Reetantarha Oy, Pertunmaa.
Uusia lajeja ovat aurinkoliisa, ruusunpunainen Sun Patiens Deep Rose ja
keltainen yksinkertainen samettiruusu, Tagetes patula, Disco granada
Puutarhojen kukkatilausten yhteenveto, alv 0%.
Ansari Yhtymä
Verenpisara
- Beacon
Uudenguineanliisa
- Timor
- Orona
- Improved Delias
- Valkoinen
Yhteensä

kpl

€

1800

3582 €

2 000 3 980 €
1 300 2 587 €
1 300 2 587 €
800 1 592 €
7 200 € 14 328 €
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Reetantarha
Mukulabegonia
- Dragon Wing Red
- Big Red with Green Leaves
- Swift Red
Kyynelpisara
- Koralle
Aurinkoliisa
- Sun Patiens Deep Rose
Begonia semperflorens
- Inferno Red
Tagetes patula
- Disco granada
Yhteensä

kpl

€

800
1 550
2 000

1 520 €
2 945 €
3 800 €

1 200

2 280 €

1 500

2 775 €

2 000

1 100 €

800
9 850

440 €
14860 €

Tarjousten arviointi:
Tarjoukset jättäneet tarhat ovat monivuotisia yhteistyökumppaneita
seurakunnan kanssa eikä laadullisia eroja juurikaan ole. Lajikevalikoima on
Reetantarhalla laajempi.
Tilaukset:
Kukkatilaus on jaettu puutarhojen kesken. Kokemusten perusteella ei suurta
määrää yhtä kasvilajia kannata tilata yhdestä paikasta.
Ansari-Yhtymä, Luumäki
Tilaus: 7200 kpl arvoltaan 14 328 €.
Reetantarha Oy, Pertunmaa
Tilaus: 9 850 kpl arvoltaan 14 860 €.
Tilauksen loppusumma tulee olemaan 29 118 €, alv 0%.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston kesäkukkien
hankinnan vuodelle 2019 jaettuna tarjouksensa jättäneiden puutarhojen
kesken siten, että Ansari-Yhtymältä tilataan 7 200 kpl arvoltaan 14 328 € ja
Reetantarha Oy, pertunmaa tilataan 9 850 kpl arvoltaan 14 860 €. Tilauksen
loppusumma tulee olemaan 29 188 €, alv 0%.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA

11/2018

14 (16)

14.11.2018

187
Verotulokertymä 1 - 10/2018
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2018 seuraavasti:
Kirkollisvero

Valtionosuus

TA 2018

5.000.000 €

535.010 €

Keskim. kert. 10 kk

4.166.666 €

445.833 €

Kert. 1-10/2018

4.796.669 €

445.833 €

Tot.-% (keskim. -%)

95 % (83 %)

83 % (83 %)

Ylitys / - Alitus (€)
Kert. 1-10/2017
Muutos ed. vuod.
vast. ajank. €/%

630.003 €
4.328.260 €
468.409 € / 9,8 %

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

188
Kirkkoherran päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 5.10.–
2.11.2018 nro 123 - 134.
Esitys:

Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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189
Talousjohtajan päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 28.9.
– 26.10.2018 nro 64–68.
Esitys:

Tehty päätös merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

190
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
(http://sakasti.evl.fi>etusivu>yleiskirjeet)
Yleiskirje 12/2018
Vuoden 2019 kirkkokolehdit
Yleiskirje 13/2018
Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita
Yleiskirje 14/2018
Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet:
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet)
Yleiskirja A6/2018
Luottamusmieskurssit
Yleiskirja A7/2018
Suorituslisän käyttöönottoon valmistautuminen syksyllä 2018
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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191
Muut esille tulevat asiat
Talousjohtaja esitteli seurakuntakeskuksen tilanneraportin.
192
Seuraava kokous

Seuraava kirkkoneuvoston kokous 12.12.2018.

193
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.15.

Arto Marttinen
puheenjohtaja

Pasi Tiimo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu 15.11.2018 ja hyväksytään

Allan Mylläri

Tuula Rahkonen

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 16.11.2018 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 17. –
30.11.2018 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

