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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 6.6.2018 klo 17.00 – 19.03 

Paikka  Pisara, Vuoksenniskantie 64 

 

 

Läsnä  Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja 
  Hirvonen Esa  jäsen 
  Koistinen Minna jäsen 

Koistinen Sirpa  jäsen, § 92 sihteeri 
Kärkäs Pekka  jäsen 
Mylläri Allan  jäsen 
Rahkonen Tuula jäsen 
Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja, § 92 puheenjohtaja 
Tiihonen Marko jäsen 
Tikka Arto  jäsen 
Vepsä Kari  jäsen 
 

Muut osallistujat Mynttinen Rauni kirkkovaltuuston varapj. 
Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

Poissa  Ollonen Ilkka  kirkkovaltuuston pj. 

 

85 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä 
alkuhartauden, jonka yhteydessä laulettiin virsi 494. 

86 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on postitettu 31.5.2018 

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. 
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87 
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 Sirpa Koistinen ja Pekka Kärkäs.  
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 7.6.2018 klo 
12.00. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Allan Mylläri ja Pekka Kärkäs. 

 
88 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajat valittiin ääntenlaskijoiksi. 

 

89 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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90 
Kirkkovaltuuston 30.5.2018 pitämän kokouksen päätösten lainmukaisuus ja 
täytäntöönpanokelpoisuus 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja 
täytäntöönpano kuuluvat kirkkoneuvoston tehtäviin (KL 10:1, 10:6 §).  

Kirkkoneuvosto on vuonna 2002 päättänyt, että kirkkoneuvosto käsittelee 
valtuuston kokousta seuraavassa kokouksessa sopivaksi katsomallaan tavalla 
valtuuston pöytäkirjan sekä toteaa, ovatko valtuuston päätökset lainmukaisia 
ja täytäntöönpanokelpoisia. 

Kirkkovaltuusto kokouksen 30.5.2018 pöytäkirja on nähtävänä 
kirkkoneuvoston kokouksessa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 30.5.2018 tekemät päätökset 
ovat lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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91 
Määräaikaiset palkantarkistukset sekä kertapalkkiot 

Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 

Esittelijä ja valmistelija:  palkka-asiamies Pasi Tiimo 040 505 7460 

 

92 
Ylimmän johdon palkantarkistukset 

Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 

Valmistelija: Valmisteluryhmä 
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93 
Avustusmäärärahan jako 

Valmistelija:  lähetyssihteeri Ari Niemetmaa 
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741 

Piispainkokouksen suositusten mukainen seurakuntien avustus Kirkon 
lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on noin 2-3 prosenttia 
kirkollisverotuloista (Kirkon lähetystyön toimikunta 4.3.2008). Kirkon 
lähetystyön keskus (KLK) suosittaa, että talousarvioavustuksien jakamisessa 
huomioidaan seuraavat seikat: 

- lähetysjärjestön seurakunnalta ja suoraan seurakuntalaisilta 
vastaanottama lähetystyön vapaaehtoinen kannatus 

- seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset 
- lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta ja sen osuus järjestön 

lähetystyössä 
- seurakunnan ja lähetysjärjestöjen yhteistyön laajuus ja laatu 
- seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan 

suunnitteluun ja kehittämiseen. 
 

Kirkon lähetysjärjestöjä tulee kohdella keskenään tasavertaisesti siten, että 
ne järjestöt, joilla on yhteistyö- tai nimikkosopimus Imatran seurakunnan 
kanssa, saavat avustusmäärärahasta vähintään voimassa olevien sopimuksien 
mukaiset tavoitesummat. Ylijäävä osuus jaetaan edellisen vuoden 
toteutuneen järjestökohtaisen vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa. 

Avustusten ehtona on, että avustusta saavan tulee toimittaa seurakuntaan 
edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös tai muu luotettava selvitys 
avustuksen käytöstä. Taloustoimisto ei ole maksanut muuten jo myönnettyä 
avustusta, ellei selvitystä ole saatu. 
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Esitys: Kirkkoneuvosto jakaa vuoden 2018 avustukset seuraavasti: 

(suluissa vuoden 2017 luvut) 

 1) Kirkon lähetysjärjestöille yhteensä     54.500 (54.500) 

 - Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL)     18.085 (18.100) 

- Lähetysyhdistys Kylväjä (LK)      12.025 (12.030) 

- Suomen Lähetysseura (SLS)     11.050 (11.050) 

 - Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)            7.535   (7.530) 

 - Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley)      3.295   (3.280) 

 - Suomen Pipliaseura (SPS)        2.510   (2.510) 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. 

Vuoden 2019 avustuksia käsiteltäessä mukaan tulee ottaa Kirkon 
Ulkomaanavun avustus sekä tehdä avustusprosentin tarkistus. 

 

94 
Palvelun tukiryhmän asiantuntijajäsen 

Valmistelija ja esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741 

Palvelun tukiryhmän diakonia-alan asiantuntijajäsen Leena Aunola on 
ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ja jättäytyvänsä pois tukiryhmätoiminnasta. 
Leena Aunola on työskennellyt Eksotella palveluohjaajana. Diakoniatyön 
työalajohtaja Riitta Sjöblom esittää, että uudeksi diakonia-alan 
asiantuntijajäseneksi nimetään Eksotelta hoivan ja vammaispalvelujen 
toimipisteestä vastaava Sari Lähteenmäki. 

Esitys: Kirkkoneuvosto nimeää Sari Lähteenmäen palvelun tukiryhmän 
asiantuntijajäseneksi Leena Aunolan tilalle. 

Päätös: Esitys hyvksyttiin. 
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95 
Selvitys viestintätyöryhmän työskentelystä 

Valmistelija ja esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741 

Imatran seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi 13.12.2017 
viestintäsuunnitelman vuosille 2018-2019. Samassa yhteydessä neuvosto 
päätti, että viestintätyöryhmä jättää selvityksen toiminnastaan. Selvitys on 
tämän esityslistan liitteenä. 
 

Esitys:  Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi selvityksen viestintätyöryhmän työstä 
2018. 

Päätös: Esitys merkittiin tiedoksi. 

Seurantaraportti tuodaan myös kirkkoneuvoston syksyn viimeiseen 
kokoukseen. 

 

96 
Metsäsuunnitelman sekä siihen perustuvan puunmyyntisuunnitelman 2018 - 2027 hyväksyminen 

Valmistelija: Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistys ry ja talousjohtaja Pasi Tiimo 

Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Kirkkojärjestyksen (1055/1993) 15 luvun 10 §:n mukaan seurakunnan metsiä 
tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa 
kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän 
Metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon 
ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima. 

Imatran seurakunnalla on metsää n. 105 ha ja sen hoitamisesta on 
valmistunut ammattiasiantuntemusta edustavien henkilöiden tekemä 
Metsäsuunnitelma sekä siihen perustuva puunmyyntisuunnitelma, jotka ovat  
esityslistan liitteenä. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Etelä-
Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen laatiman Metsäsuunnitelman sekä siihen 
perustuvan puunmyyntisuunnitelman 2018 - 2027. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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97 
Imatran seurakunnan tietosuojapolitiikan hyväksyminen 

Valmistelija:  tietosuojaprojektin projektiryhmän jäsen Ari Ylähollo 
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella yrityksellä ja 
yhteisöllä tulisi olla luotuna sen oma tietosuojapolitiikka. Siinä määritetään 
ne periaatteet ja toimintatavat, joita noudatetaan yrityksen tietosuojan 
valvonnassa ja kehittämisessä silloin kun kyseinen yritys tai yhteisö toimii 
rekisterinpitäjänä. 

Imatran seurakunnan Tietosuojapolitiikka -ehdotus esityslistan liitteenä. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy Imatran seurakunnan tietosuojapolitiikan 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

98 
Imatran seurakunnan tietosuojavastaavan ja tietosuojayhdyshenkilön nimeäminen 

Valmistelija: tietosuojaprojektin projektiryhmän jäsen Ari Ylähollo  
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Ote Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjasta 
18.4.2018: 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan 1 kohdan mukaan 
tietosuojavastaavan nimittäminen on pakollista kolmessa tapauksessa:   

1 tietojenkäsittelyä suorittaa viranomainen tai julkishallinnon elin   

2 rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät 

muodostuvat käsittelytoimista, jotka edellyttävät laajamittaista 

rekisteröityjen säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa, tai  

3. rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodostuvat 

laajamittaisesta käsittelystä, joka kohdistuu erityisiin henkilötietoryhmiin 

tai rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin tietoihin.  
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Tietosuojaprojektin aloituksen yhteydessä on seurakunnilta tiedusteltu, löytyykö 
mistään seurakunnasta halukkuutta koko IT-alueen laajuisen 
tietosuojavastaavan tehtävän hoitamiseen. Halukkaita ei ole ilmaantunut. 
Tietosuojavastaavan tehtävä työllistää merkittävästi tietosuojatyön 
aloitusvaiheessa. Tietosuojavastaavan tehtävä edellyttää tuntemusta 
seurakuntien asiakaspalvelu-, tietojenkäsittely- sekä asiakirjahallinnon 
prosesseista ja niille asetettavista vaatimuksista. Tämän takia 
seurakuntakentän ulkopuolelta hankittavan tietosuojavastaavan nimittäminen 
voi olla toiminnallisesti ja taloudellisesti huono vaihtoehto. 

Tietosuojavastaava voi olla useammalle seurakunnalle yhteinen.  

Tietohallintopäällikön esitys:  

Jokaisella IT-alueen seurakuntayhtymällä ja seurakunnalla tulee olla 
tietosuojavastaava nimitettynä 25.5.2018 mennessä. IT-alueen 
seurakuntayhtymät ja seurakunnat voivat halutessaan nimittää IT-
aluekeskuksen tietohallintopäällikön tietosuojavastaavakseen. 

Jokaisella seurakunnalla tulisi lisäksi olla tietosuojayhdyshenkilö, jonka tehtäviin 
seurakunnassa kuuluvat tietosuojaan liittyvien ohjeiden, suositusten ja 
määräysten tiedottaminen työntekijöille, uusien työntekijöiden 
perehdyttäminen tietosuoja-asioihin esimiesten rinnalla sekä seurakunnassa 
havaittujen tietosuojaan liittyvien poikkeavien tapahtumien vastaanotto 
raportointi tietosuojavastaavalle sekä oman seurakuntansa esimiehille. 

Esitys: Kirkkoneuvosto nimeää Imatran seurakunnan tietosuojavastaavaksi Kouvolan 
IT-aluekeskuksen tietohallintopäällikkö Jyrki Lahden sekä 
tietosuojayhdyshenkilöksi talousjohtaja Pasi Tiimon. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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99 
Kolmen Ristin kirkon pienimuotoisia korjaustöitä 

Valmistelija: Kolmen Ristin kirkon korjaustöiden suunnitteluryhmä 
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Kolmen Ristin kirkko on paitsi suojeltu myös kulttuurihistoriallisesti arvokas 
kirkollinen rakennus. Kirkon korjauksen suunnittelu on aloitettu vuonna 2012. 
Suunnitteluun on valittu joukko maamme eturivin 1900-luvun puolivälin 
rakennuskannan restaurointeihin erikoistuneita suunnittelijoita, minkä lisäksi 
kaikki toimenpiteet perustuvat paikalla suoritettaviin koekorjauksiin ja 
perusteelliseen tarvehankintaan. Suunnittelun ja selvitysten edetessä ovat 
suunnitteluun osallistuneet niin Museovirasto kuin Alvar Aalto-säätiökin. 

Vuoden 2018 valtion rahoituksesta jaettavan rakennusavustuksen haku ei 
tuottanut toivottua lopputulosta, jonka vuoksi suuremmat korjaustyöt eivät 
ole mahdollisia. Vuorossa olisi ollut koko vesikaton ja räystäiden korjaus. 
Suunnitteluryhmä sen sijaan esittää, että pienimuotoisina korjaustöinä 
toteutetaan jotta päästäisiin projektissa hieman eteenpäin ja C-osan 
vaurioiden eteneminen hidastuisi. Koekorjausten tulokset olivat näiltä osin 
lupaavia. Ehdotetaan seuraavaa 

a) Ullakoiden kosteuden ja lämpötilan seurannan 
automatisointi liitetään pilvipalveluun etäluennan 
mahdollistamiseksi. 

b) Vesikaton käyntiluukkuun asennettu poistopuhallin 
korvattaisiin pysyvällä laitteella. 

c) Vesikaton ja räystäskourujen korjausta ja tuuletusraon sekä 
sulatuslämmityskaapeloinnin asennuksia jatketaan 
itäräystäällä C-salin kaakkoisseinällä n. 15 metrin matkalla 
samalla periaatteella kuin tähän asti on koekorjauksissa 
tehty. 
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Kustannusarvio tälle tarkentuu kesän tarjouspyyntöjen myötä, mutta 
esimerkiksi kohdan c mukainen räystäskourujen korjaus olisi luokkaa 45.000 
e.  

Tähän ei oteta lisämäärärahaa vaan korjaukset maksetaan 
kiinteistöpääluokan tavanomaisista vuosittaisista käyttövaroista. 

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitteluryhmän esittämien töiden 
tarjouspyyntöjen lähettämisen ja pienimuotoisten korjaustöiden tekemisen 
aloittamisen kesällä 2018. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

100 
Tainionkosken kirkon vesikaton korjaustöiden suunnitteluryhmän nimeäminen 

Valmistelija ja esittelijä: Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Keväällä 2019 on saatava käyntiin Tainionkosken kirkon kattoremontti ja sitä 
edeltävät suunnittelu- ja valmistelutyöt aloitettava jo tänä kesänä. Projektia 
varten on viisainta nimetä asioihin perehtyvä ja vetovastuun kantava 
korjaustöiden suunnitteluryhmä, joka voisi koostua viranhaltijoista ja 
luottamushenkilöistä ja/tai rakennusalan asiantuntijoista. Siihen seurakunnan 
viranhaltijoista kuuluisivat Jari Nousiainen, Kauko Hintsanen ja Pasi Tiimo 
sekä 1 – 3 kirkkoneuvoston tässä nimeämää luottamushenkilöä/rakennusalan 
asiantuntijaa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto nimeää Tainionkosken kirkon vesikattoremontin 
suunnitteluryhmän, johon kuuluvat viranhaltijoista Jari Nousiainen, Kauko 
Hintsanen ja Pasi Tiimo sekä 1 - 3 luottamushenkilöä/rakennusalan 
asiantuntijaa.  

Päätös:  Keskustelun aikana Pekka Kärkäs teki Minna Koistisen kannattaman 
hylkäysehdotuksen, jonka mukaan suunnitteluryhmää ei nimetä eikä 
Tainionkosken kirkon vesikaton korjaustöitä aloiteta. Hän perusteli 
ehdotustaan sillä, että kirkkoneuvosto ei 25.4.2018 pitämässään kokouksessa 
hyväksynyt esitystä kirkon äänitekniikan uusimisesta eikä strategiatyöryhmä 
ollut vielä jättänyt kirkkoneuvostolle esitystä päivitetyksi strategiaksi, joten ei 
ole olemassa päätöstä, minkä kirkon korjaus asetetaan etusijalle. 
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Arto Tikka teki Liisa Teräslahden kannattaman päätösehdotuksen, jonka 
mukaan pidetään ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous, jossa huomioidaan 
suunnitteluryhmää nimettäessä strategiatyöryhmän esittämä siihen astinen 
tilanne. Hän perusteli ehdotustaan sillä, että korjaustöiden aloittaminen ei 
saa tarpeettomasti viivästyä.  

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi pohjaesityksestä poikkeavaa 
esitystä, joten on suoritettava äänestys. Ensin äänestettiin kahdesta 
pohjaesityksen vastaehdotuksesta. Niistä Arto Tikan esitys oli lähempänä 
pohjaesitystä, joten kädennostoäänestyksessä sen kannattajat äänestivät jaa 
ja Pekka Kärkkään ehdotuksen kannattajat ei. Suoritetussa äänestyksessä 
Arto Tikan esitystä kannattivat Liisa Teräslahti, Sirpa Koistinen, Arto Tikka, 
Tuula Rahkonen, Marko Tiihonen, Kari Vepsä ja Esa Hirvonen. Pekka Kärkkään 
esitystä kannattivat Allan Mylläri, Pekka Kärkäs ja Minna Koistinen. 
Puheenjohtaja totesi, että Arto Tikan esitys oli saanut 7 ääntä ja Pekka 
Kärkkään esitys 3 ääntä. 

Seuraavaksi äänestettiin pohjaehdotuksesta ja Arto Tikan vastaehdotuksesta. 
Pohjaehdotus oli jaa ja vastaehdotus ei. Pohjaesitystä kannattivat 
puheenjohtaja, Tuula Rahkonen ja Esa Hirvonen. Arto Tikan vastaehdotusta 
kannattivat Liisa Teräslahti, Sirpa Koistinen, Allan Mylläri, Pekka Kärkäs, Arto 
Tikka, Marko Tiihonen, Minna Koistinen ja Kari Vepsä.  Pohjaehdotus sai 3 
ääntä ja Arto Tikan vastaehdotus 8 ääntä. 

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen päätökseksi tuli Arto Tikan esitys, jonka 
mukaan pidetään ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous. Kirkkoneuvosto 
päättää siinä nimetä Tainionkosken kirkon vesikattoremontin 
suunnitteluryhmän, johon kuuluvat viranhaltijoista Jari Nousiainen, Kauko 
Hintsanen ja Pasi Tiimo sekä 1 - 3 luottamushenkilöä/rakennusalan 
asiantuntijaa. Ryhmän nimeämisessä otetaan huomioon strategiatyöryhmän 
19.6.2018 pitämän kokouksen alustava strategiapäivitys. Strategiapäivitys 
tuodaan suunnitellun mukaisesti kirkkoneuvostolle varsinaisesti 
hyväksyttäväksi 19.9.2018. 
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101 
Verotulokertymä 1-5 / 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. 5 kk 2.083.333 € 222.920 € 

Kert. 1-5/2018 2.466.156 € 222.920 € 

Tot.-% (keskim. -%) 49,3 % (41,6 %) 41,6 % (41,6 %) 

Ylitys / - Alitus 382.823 €  

Kert. 1-5/2017 2.256.583 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

209.573 € / 8,5 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
102 
Kirkkoherran päätösluettelo 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 18.4. – 
28.5.2018 nro 60 - 71. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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103 
Talousjohtajan päätösluettelo 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 19.4 
– 29.5.2018  nro 27 – 42. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

104 
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 
(http://sakasti.evl.fi>etusivu>yleiskirjeet) 

Yleiskirje 9/2018 
Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi 
itsenäisyyspäivänä 2018 
 
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet) 

Yleiskirja A3/2018 
Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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105 
Muut esille tulevat asiat  

Kirkkoneuvosto päätti, että esityslista liitteineen lähetetään sähköpostilla 
viikkoa ennen neuvoston jäsenille. Paperiversio tuodaan ryhmäkokouksiin. 

106 
Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous 27.6.2018 klo 16.00.   

 

107 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.03 

 

 

Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Liisa Teräslahti  Sirpa Koistinen 
puheenjohtaja § 92  sihteeri § 92 
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Pöytäkirja tarkastettu 7.6.2018 ja hyväksytään 

 

 

Allan Mylläri   Pekka Kärkäs 

 

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 8.6.2018 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 9.6. – 
22.6.2018 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 

 
Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 

 


