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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 11.12.2019 klo 17.00 – 18.52

Paikka

Olavinkulma, kahvio

Läsnä

Marttinen Arto
Hirvonen Esa
Pihkala Arno
Pohjola Ritva
Pöntinen Raisa
Räty Pekka
Vepsä Kari
Vitikainen Eero
Aalto Airi
Martikainen Leena
Mäkinen Kauko

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen,varapuheenjohtaja
jäsen
T. Rahkosen varajäsen
S. Koistisen varajäsen
H. Raikaslehdon varajäsen

Muut osallistujat

Kärkäs Pekka
Tiimo Pasi

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Rahkonen Tuula
Koistinen Sirpa
Raikaslehto Henna
Strömberg Mika

jäsen
jäsen
jäsen
kirkkovaltuuston varapj.

200
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja piti
alkuhartauden.
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201
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty sähköpostilla 4.12.2019
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:

Esitys hyväksyttiin.

202
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 Esa Hirvonen ja Sirpa Koistinen.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 12.12.2019 klo
13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Hirvonen ja Leena Martikainen.

203
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

204
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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205
Erityisnuorisotyönohjaajan viran haun keskeyttäminen
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Kirkkoneuvosto teki 6.11.2019 (§ 187) päätöksen julistaa
erityisnuorisotyönohjaajan viran haettavaksi, mutta hakuilmoituksessa
haettiin nuorisotyönohjaajaa. Haettavan viran tehtävän kuvaa selostettiin
hakuilmoituksessa seuraavasti: Työn painopiste on erityisnuorisotyössä sekä
etsivässä nuorisotyössä. Lisäksi tehtävä sisältää tyttö- ja poikatyötä,
rippikoulutyötä sekä rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä. Tehtävään sisältyy
paljon leirityötä.
Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä
päättää uudesta hakumenettelystä (KL 6:10 §). Kirkkoneuvoston ja
hakuilmoituksen välinen ristiriita on perusteltu syy keskeyttää
erityisnuorisotyönohjaajan viran haku.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää keskeyttää erityisnuorisotyönohjaajan viran haun.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

206
Erityisnuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen
Valmistelijat: nuorisotyön työalajohtaja Ismo Häyhä ja kirkkoherra Arto Marttinen
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Kirkkoneuvosto päätti esittää kokouksessaan 6.11.2019 kirkkovaltuustolle,
että se lakkauttaa nuorisotyöntekijän viran (§ 185). Samassa kokouksessa se
päätti julistaa haettavaksi erityisnuorisotyöntekijän viran (§ 187).
Kirkkovaltuusto päätti 27.11.2019 lähettää nuorisotyöntekijän viran
lakkauttamispäätöksen (§ 45) uudelleen valmisteltavaksi.
Vanhassa koulutusjärjestelmässä (opistoaste) nuorisotyönohjaajat
valikoituivat jo koulutuksen varhaisvaiheessa varhaisnuorisotyöhön,
varsinaiseen nuorisotyöhön tai erityisnuorisotyöhön.
Uusi koulutusjärjestelmä (Amk) ei jaottele ns. selektiivejä, mikä heijastuu
myös nykyiseen nuorisotyönohjaajan virkakäsitteeseen, jota pitkälti ohjailee
nuorisotyöntekijän johtosääntö sekä tehtävänkuvaus. Suuntaus on laajaalainen seurakuntatyö. Jokaiselle nuorisotyöntekijälle pyritään määrittämään
omiin vahvuuksiin perustuva tehtävänkuvaus, joka määrittää työn
painopistealueen. Yhtenä painopistealueena on erityisnuorisotyö.
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Nuorisotyön kentällä kehitys on johtanut siihen, että on pyritty pois
leimaavista virkanimikkeistä. Nykyisen ajattelun mukaan
erityisnuorisotyönohjaajan virka on leimaava virkanimike, koska ei ole
olemassa erityisnuoria, vaan kaikki ovat nuoria, joiden parissa työskentelee
nuorisotyöntekijöitä. Osa näistä nuorista tarvitsee erityistä tukea.
Erityisnuorisotyönohjaajan virassa työn painopiste on erityistyö tukea
tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Erityisnuorisotyö
on perinteisesti ollut etsivää työtä siellä, missä nuoret viettävät aikaansa.
Koska nuoret eivät enää kokoonnu entiseen tapaan samaan fyysiseen tilaan,
työn painopiste on siirtynyt sosiaalisen median puolelle. Oltiinpa nuoriin
yhteydessä samassa fyysisessä tilassa tai virtuaalitodellisuudessa, tavoitteena
on varhainen puuttuminen sekä lasten ja nuorten oikeuksien puolustaminen.
Tällaisen työn tarve ei ole vähenemässä, mutta sama työ voidaan hoitaa
erilaisella virkanimikkeellä.
Imatran seurakunnassa tarvitaan erityisnuorisotyön asiantuntija, mutta sama
asiantuntijuus voidaan hoitaa virkanimikkeellä nuorisotyöntekijä. Työn
painopiste on erityistä tukea tarvitsevien, syrjäytymisvaarassa olevien,
syrjäytyneiden, moniongelmaisten ym. nuorten parissa tehtävä työ, joka
kattaa lapsen/nuoren koko kouluaikaisen elämänvaiheen aina aikuistumiseen
saakka ja jopa sen yli. Työ ei ole enää yksinäistä puurtamista, vaan virkaan
valittavalla tulee olla hyvät henkilökohtaiset ominaisuudet
verkostoyhteistyöhön. Näin vältetään päällekkäinen työ muiden toimijoiden
kanssa.
Lapsivaikutuksen arviointi on suoritettu 6.11.2019 pidetyn kokouksen
yhteydessä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lakkautetaan
erityisnuorisotyönohjaajan virka 1.3.2020.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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207
Nuorisotyönohjaajan viran johtosääntö
Valmistelijat: nuorisotyön työalajohtaja Ismo Häyhä ja kirkkoherra Arto Marttinen
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Nykyisin voimassa oleva nuorisotyönohjaajan johtosääntö on hyväksytty
kirkkoneuvostossa 19.11.2008. Se on vanhentunut, sillä kirkkolakiin on tullut
muutoksia, joita vanhassa johtosäännössä ei ole huomioitu. Seurakunnan
hallintomallikin on uudistunut nuorisotyönohjaajan johtosäännön jälkeen,
joten enää hänen lähiesimiehensä ei ole aluekappalainen vaan nuorisotyön
työalajohtaja.
Liitteessä on ehdotus nuorisotyönohjaajan viran johtosäännöksi.
Nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön muuttamisella ei ole vaikutusta
lapsiin ja nuoriin.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyönohjaajan viran uuden johtosäännön.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

208
Nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi julistaminen
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Nuorisotyön viranhaltijan ensisijaisena tehtävänä on seurakunnan
erityisnuorisotyö, mutta hän osallistuu resurssien mukaan muuhunkin
nuoriso- ja rippikoulutyöhön sekä niihin varhaiskasvatuksen, diakonian tai
muiden työalojen yhteistyötehtäviin, joissa toimitaan lasten, nuorten ja
heidän perheidensä parissa.
Lapsivaikutuksen arviointi on suoritettu 6.11.2019 pidetyn kokouksen
yhteydessä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto julistaa nuorisotyöntekijän viran haettavaksi. Hakuaika
päättyy 7.2.2020. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukaan.
Virkaa hakeneet haastattelee työryhmä, johon kuuluu kirkkoherra,
nuorisotyön työalajohtaja, hallintosihteeri sekä kolme
luottamushenkilöjäsentä.
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Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti julistaa nuorisotyöntekijän viran haettavaksi. Hakuaika
päättyy 7.2.2020. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukaan.
Kirkkoneuvosto nimesi haastattelutyöryhmään luottamushenkilöistä Pekka
Kärkkään, Raisa Pöntisen ja Henna Raikaslehdon.

209
Työntekijäkohtaisen suorituslisän maksaminen 2020
Ei julkinen. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §
Valmistelija: esimiehet ja työalajohtajat
Esittelijä:
palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460
210
Sivutoimilupa-anomus
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

211
Kerho-, leiri- ja pykäkoulupalkkioiden tarkistukset 2020 alkaen
Valmistelija: nuorisonohjaajat Soile Hakman ja Veera Oinonen, työalajohtaja Pirjo Tiippana
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Imatran seurakunnan nuorisotiimi on päivittänyt kerho-, leiri- ja
pyhäkoulupalkkiolistan. Siinä ehdotetaan tarkistuksia palkkioihin mm.
seuraavin perustein:
-

nuorten palkkiotarkistukset laahaavat jäljessä muista
seurakunnassa tehdyistä palkkiontarkistuksista

-

vakituisen henkilöstön vähentyessä vapaaehtoiset ovat yhä
tärkeämpi osa kerhon/leirin/tapahtuman
ennakkovalmistelua ja suunnittelua

-

pyrkimys tarkistuksilla on myös lisätä sitoutumista
pitkäjänteiseen työskentelyyn kerhoissa ja rippikouluissa
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-

isosilla ja kerhonohjaajilla on tärkeä vastuu ohjelman
suunnittelusta ja toteutuksesta

Ehdotetut korotukset on huomioitu kyseisten työalojen vuoden 2020
talousarviossa. Nuorisotyön työalajohtaja, varhaiskasvatuksen työalajohtaja
sekä talousjohtaja puoltavat tarkistusten tekemistä.
Ehdotus uusiksi kerho-, leiri- ja pyhäkoulupalkkioiksi on liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotiimin laatiman ehdotuksen kerho-, leiri- ja
pyhäkoulupalkkioiksi 1.1.2020 alkaen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

212
Rippikoulun ohjesääntö
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa on tehty vuosina 2014-2018
laajamittainen rippikoulu-uudistus. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi
23.10.2018 rippikoulu-uudistuksen osana rippikouluille malliohjesäännön,
joka korvaa aiemmin voimassa olleen rippikoulun malliohjesäännön vuodelta
2002. Imatran seurakunnan viimeisin rippikoulun ohjesääntö on hyväksytty
vuonna 2015.
KJ 3:3 § mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulun ohjesäännön. Päätös
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisesti Imatran seurakunnan
rippikoulun ohjesäännön. Ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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213
Rippikoulun paikallissuunnitelma
Valmistelija: rippikoulukoordinaattori Ville Kajan ja kirkkoherra Arto Marttinen
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaisesti
ohjesääntö (2 §) edellyttää, että seurakunnassa laaditaan: 1) rippikoulun
paikallissuunnitelma, 2) rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja 3) yksittäisten
rippikoulujen toteutussuunnitelmat.
Paikallissuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, joten nyt
vahvistetaan suunnitelma vuosille 2020-2022. Se tarkistetaan vuosittain.
Liitteenä on rippikoulusta vastaavan työntekijän Ville Kajanin laatima
rippikoulun paikallissuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen
rippikoulusuunnitelmaan Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisesti Imatran seurakunnan
rippikoulun paikallissuunnitelman.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin kokouksessa tehdyin korjauksin: Valtakunnallinen nuorten
itsearviointilomake liitetään paikallissuunnitelmaan ja sen liiteluetteloon.

214
Raha- ja arvopaperitarkastajien tarkastuskertomus 2019
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkoneuvoston valitsemat raha- ja arvopaperin tarkastajat Arno Pihkala ja
Kari Vepsä ovat suorittaneet 26.11.2019 seurakunnan ja
hautainhoitorahaston raha- ja arvopapereiden tarkastuksen ja antaneet
tarkastuskertomuksen, joka esitellään kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto tutustuu kertomukseen ja päättää antaa sen tilintarkastajalle
tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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215
Epävarmojen ja arvottomien saatavien poisto kirjanpidosta
Valmistelija: pääkirjanpitäjä Sari Villanen
Esittelijä:
talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Taloussäännön 10 §:n mukaan saatavien perintä on järjestettävä siten, että
kaikki saatavat tulevat ajallaan ja asianmukaisesti perityiksi.
Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, on velallista
kehotettava maksamaan velkansa määräajassa. Jos saatava
viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu määräajassa, on
asiassa ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin.
Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua perinnästä ja antaa tästä
valtuutuksen talousjohtajalle. Perintää on hoidettu säännönmukaisesti ja
perintätoimistonkin toimesta, mutta eräiden saatavien kohdalla perintä on
ollut tuloksetonta.
Hyvän kirjanpitotavan mukaan epävarmat ja arvottomat saatavat on
poistettava kirjanpidosta ja kirjattava kuluiksi. Saatavien perintää voidaan
tämän jälkeenkin kuitenkin jatkaa.
Poistettavaksi esitettäviä saatavia on kirjattu vuonna 2019 yhteensä 5.516,39
euroa. Suurin osa niistä muodostuu varattomien kuolinpesien hautatoimen
eri suuruisista laskuista. Saatavaluettelo esitellään kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että saatavaluettelon mukaiset saatavat yhteensä
5.516,39 euroa poistetaan kirjanpidosta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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216
Imatran Kristillisen Työväenyhdistyksen avustusanomus
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 2019 talousarvioavustuksia varten on jättänyt:
- Imatran Kristillinen Työväenyhdistys ry toimintansa tukemiseen 300 €
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää vuoden 2019 määrärahoista
talousarvioavustuksen 300 € Imatran Kristillinen Työväenyhdistys ry:lle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

217
Omakotitontin vuokrasopimuksen jatkaminen
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Kirkkoneuvosto päätti 6.11.2019 (§ 189) sekä kirkkovaltuusto 27.11.2019 (§
46) kokouksissaan hyväksyä Saarlammintien varrella sijaitsevan määräalan
myymisestä rakennukset omistajasuvun jäsenelle …. Kirkkolain mukaan
kiinteän omaisuuden myyntipäätökset on alistettava Kirkkohallituksen
vahvistettaviksi.
Tarvittavasta vahvistusmenettelystä ei tule valmista vuoden 2019 loppuun
mennessä vaan päätös tulee menemään pitkälti 2020 puolelle. Tontin
vuokrasopimus on kuitenkin päättymässä jo 31.12.2019 ja tämän jälkeen
oltaisiin sopimuksettomassa tilassa määräalan kaupan toteutumiseen asti.
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Aikaisempina vuosina kirkkoneuvosto on jatkanut tontin vuokrasopimusta
aina viideksi vuodeksi kerrallaan ja vuokra (330 €/v) on maksettu joka vuoden
tammikuussa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa vuokrasopimusta … kanssa 1.1.2020 alkaen
viideksi vuodeksi eteenpäin. Sopimus voidaan kuitenkin sopijapuolten
kirjallisella tahdonilmaisulla päättää ennenaikaisesti ilman irtisanomisaikaa
Kirkkohallituksen vahvistusmenettelyn valmistuttua ja sinä päivänä, kun
määräalakauppa sopijapuolten kesken on tosiasiallisesti tehty.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

218
Imatrankosken hautausmaa -nimisen kiinteistön muodostamisen tilannekatsaus
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Fortum Power and Heat Oy:ltä 18.2.2019 lahjoituksena saadun määräalan
omistusoikeus siirtyi lainhuudolla seurakunnalle 25.3.2019. Tämän jälkeen
vuorossa oli määräalan lohkomistoimitus, joka suoritettiin yhdessä
asianosaisten ja Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörin kanssa 6.11.2019.
Samassa yhteydessä suoritetulla rajankäynnillä ajan saatossa hälvenneet
fyysiset rajapyykit uudelleenmerkittiin toimituskarttoihin tarkoin GPS koordinaatein. Koko pitkään vireillä olleen prosessin lopputuloksena
sankarihautausmaa on nyt viimein seurakunnan omistuksessa eikä pelkästään
sen hoidossa.
Toimitusasiakirjat karttaotteineen esitellään kokouksessa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee Imatrankosken sankarihautausmaa -kiinteistön
muodostamisen tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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219
Yhteistyöneuvottelut Svetogorskin työstä
Valmistelija: Ari Niemetmaa
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Liitteenä 5.11.2019 Svetogorskin työstä käydyn yhteistyöneuvottelun muistio.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

220
Kolehtisuunnitelma 1.1.-31.5.2020
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Esityslistan liitteenä on kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. - 31.5.2020.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. - 31.5.2020.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Verotulokertymä 1 - 11 /2019
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2019 seuraavasti:
Kirkollisvero

Valtionosuus

TA 2019

4.900.000 €

519.350 €

Keskim. kert. 11 kk

4.491.666 €

476.069 €

Kert. 1 - 11/2019

4.746.179 €

476.069 €

94,6 % (91,6 %)

91,6 % (91,6 %)

Tot.-% (keskim. -%)
Ylitys / - Alitus (€)

254.513 €

Kert. 1 - 11/2018

4.832.321 €

Muutos ed. vuod.
vast. ajank. €/%

- 86.142 € / - 1,8 %

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

222
Kirkkoherran päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset
31.10.–2.12.2019 nro 142 – 156.
Esitys:

Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.
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Talousjohtajan päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 4.11.
– 27.11.2019 nro 48 -52.
Esitys:

Tehty päätös merkitään tiedoksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

224
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
(http://sakasti.evl.fi>etusivu>yleiskirjeet)
Yleiskirje 15/2019
Vuoden 2020 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
Yleiskirje 16/2019
Lisäys vuoden 2020 kirkkokolehteihin
Yleiskirje 17/2019
Kirkkohallituksen päätös 15.10.2019 nk. hiilineutraalisuusavustus
Yleiskirje 18/2019
Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet:
(http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>KiT yleiskirjeet)
Yleiskirje A3/2019
1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2020
2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2020
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita.
226
Seuraava kokous

Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 19.2.2020 klo 17.

227
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.52.

Arto Marttinen
puheenjohtaja

Pasi Tiimo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu 12.12.2019 ja hyväksytään

Esa Hirvonen

Leena Martikainen

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 13.12.2019 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä
14.12.2019 – 12.1.2020 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

