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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 23.9.2020 klo 17.00 – 18.40 

Paikka  Tainionkosken kirkon kokoustila, Kirkkokatu 2 

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

Pihkala Arno  jäsen 
Pohjola Ritva  jäsen 
Pöntinen Raisa jäsen 
Rahkonen Tuula jäsen, varapuheenjohtaja 
Raikaslehto Henna jäsen 
Räty Pekka  jäsen,   
Vepsä Kari  jäsen 
Vitikainen Eero jäsen 
 

Muut osallistujat Kärkäs Pekka  kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 

Kutsuttuna  Sjöblom Riitta diakonian työalajohtaja 

Poissa  Strömberg Mika kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, § 103, § 104 

 
 
98 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja piti 
alkuhartauden. 
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99 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 16.9.2020. 

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. 

 

100 
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 Ritva Pohjola ja Raisa Pöntinen.  
Pöytäkirja tarkastetaan 24.9.2020 klo 12 hallintosihteerin huoneessa. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
101 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

102 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.  
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103 
Diakonissan viran lakkauttaminen 

Valmistelija: kirkkoherra Arto Marttinen ja työalajohtaja Riitta Sjöblom  
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen 
toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä 
kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä 
sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä 
(KL 4:1). 

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena 
on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antaminen erityisesti niille, 
joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (KJ 4:3). Tämän tehtävän 
toteuttamiseksi Imatran seurakunnassa on viisi diakoniatyöntekijän virkaa ja 
yksi diakonissan virka. 

Kirkon viroissa ei enää ole erikseen diakonin ja diakonissan virkaa. On yksi 
diakonian virka. Päivi Järvisen viimeksi hoitama, 1.1.1949 perustettu 
diakonissan virka ei ole ajanmukainen. Sen tilalle tarvitaan diakonian virka.  
Diakonian virkaan päteviä ovat sekä diakonit että diakonissat. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1.1.1949 perustettu 
diakonissan virka lakkautetaan 31.10.2020.  

Lapsiasian vaikutus: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on 
päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset 
lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa 
ensimmäisenä (KJ 23:3). Viran lakkauttamisella on negatiivinen vaikutus 
lasten ja nuorten hyvinvointiin. 

Päätös: Diakonian työalajohtaja Riitta Sjöblom oli asian esittelyn aikana kuultavana 
kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Esitys hyväksyttiin. 
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104 
Diakonian viran perustaminen 

Valmistelija: kirkkoherra Arto Marttinen ja työalajohtaja Riitta Sjöblom 
Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Imatran seurakunnassa on työntekijämäärän vähentyessä jatkuvasti etsitty 
mahdollisuuksia laajentaa työn kuvia. Lakkautettavan diakonissan viran osalta 
se tarkoittaa, että tilalle perustetaan laaja-alaisen työnkuvan sisältävä 
diakonian virka.  

Lapsiasian vaikutus: Diakonian viran perustamisella on lasten ja nuorten 
hyvinvointia lisäävä vaikutus. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa diakonian viran 
1.11.2020. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. 

Päätös: Diakonian työalajohtaja Riitta Sjöblom oli asian esittelyn aikana kuultavana 
kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Esitys hyväksyttiin. 
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105 
Seurakuntamestarin (suntion) virkavaali 

Valmistelijat: haastatteluryhmä  
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Kirkkoneuvosto päätti 26.8.2020 § 83 avata seurakuntamestarin (suntion) 
viran haettavaksi. Seurakuntamestari työskentelee seurakunnan kaikissa 
kirkoissa suntiona sekä tarvittaessa muissa seurakunnan kiinteistötoimen 
tehtävissä. Tehtävään kuuluvat asiakaspalvelu, siivoustehtävät, kirkollisten 
toimitusten ja tilaisuuksien järjestelytehtävät sekä tarjoilujen järjestäminen. 
Työaika on työsuhteen alkaessa 38 t 45 min/vko. Työhön kuuluu ilta- ja 
viikonlopputyötä. 

Pätevyysvaatimus on soveltuva ammatillinen perustutkinto ja/tai laaja 
käytännön työkokemus. Seurakuntamestari tarvitsee sosiaalisia taitoja, 
joustavuutta ja sitoutumista kirkon tehtävään sekä hyvää suullista ja kirjallista 
suomen kielen taitoa. Työssä menestymisen edellytys on hyvä töiden 
organisointikyky ja ajanhallinta. Seurakuntamestari kohtaa työssään paljon 
seurakuntalaisia, vapaaehtoisia sekä seurakunnan työntekijöitä. Tehtävässä 
tarvitaan myös tietoteknisten ohjelmien hallinnan perustaitoja. 

Hakuaikana, joka päättyi 7.9.2020, tulleet 14 hakemusta täyttivät asetetut 
pätevyysvaatimukset. Liitteenä virkaa hakeneet. Talousjohtaja Pasi Tiimo, 
kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka 
Kärkäs valitsivat haastatteluun hakijoista viisi: Taru Kokon, Janne Siilin, Mikko 
Toivasen, Kristiina Törrösen ja Satu Vihannin.  

Kirkkoneuvosto valitsi 26.8.2020 haastatteluryhmän, johon kuuluvat 
talousjohtaja Pasi Tiimo, kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen, hallintosihteeri 
Sirpa Kauppinen ja kolme luottamushenkilöä Pekka Kärkäs, Mika Strömberg ja 
Esa Hirvonen. Luottamushenkilöistä Esa Hirvonen oli matkan vuoksi estynyt 
tulemaan haastatteluun. Haastattelut pidettiin Tainionkosken kirkossa 
keskiviikkona 9.9.2020. Liitteenä on haastatteluryhmän muistio. 

... 
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Esitys: Kirkkoneuvosto suorittaa seurakuntamestarin virkavaalin. 

… 

Seurakuntamestarin peruspalkka on vaativuusryhmän 401 mukainen. Virka 
täytetään 12.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virantäytössä 
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan tulee ennen 
viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan.  

Lapsiasian vaikutus: Ratkaisulla on myönteinen vaikutus lapsiin ja nuoriin. 

Päätös: Käydyn keskustelun aikana Tuula Rahkonen esitti, että virka laitetaan 
uudelleen hakuun. Esitystä kannatti Esa Hirvonen. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu 
ehdotus. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä pohjaesitys oli JAA ja Tuula 
Rahkosen kannatettu ehdotus EI. 

Äänestyksessä JAA äänesti puheenjohtaja ja EI äänestivät Esa Hirvonen, Sirpa 
Koistinen, Arno Pihkala, Ritva Pohjola, Raisa Pöntinen, Tuula Rahkonen, 
Henna Raikaslehto, Pekka Räty, Kari Vepsä, Eero Vitikainen. 

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 1 JAA ääni ja 10 EI ääntä, 
joten kirkkoneuvoston päätökseksi tuli Tuula Rahkosen esityksen mukaisesti, 
että seurakuntamestarin virka laitetaan uudelleen hakuun. 
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106 
Palkka-asia  

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

Valmistelija:  kirkkoherra Arto Marttinen ja palkka-asiamies Pasi Tiimo  
Esittelijä:  kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 
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107 
Pääluokka 5 (Kiinteistötoimi) ylitys ja lisämääräraha 

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

Vuoden 2020 talousarviossa ei ollut Tainionkosken pappilan korjaukseen 
varattu määrärahaa. Katosta tuli kuitenkin vettä sisään tammikuun sateilla ja 
korjaustoimiin oli pakko nopeutetusti ryhtyä. Kirkkoneuvosto hyväksyi 
kokouksessaan 25.3.2020 keskuudestaan valitseman remonttien 
ohjausryhmän ehdottaman ja kilpailuttaman urakoitsijan tarjouksen ja siitä 
käynnistyi kattoremontti. Remontissa uusittiin katon lisäksi yläkerta sekä 
maalattiin ulkokuori. Pienimuotoisempi hätäkorjaus toteutettiin kesällä 2020 
myös Päivärannan auditorion ulkoseinän osalta.  

Molemmat korjaukset onnistuivat suunnitellusti ja ne on nyt saatettu 
loppuun. 

Pappilan sekä Päivärannan auditorion korjaustöiden vuoksi Kiinteistötoimen 
pääluokka 5:n arvioidaan kuluvana vuonna ylittyvän 550.000 eurolla.  

 
Taloussäännön mukaan pääluokkatason ylityksestä päättää kirkkovaltuusto.  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020 
talousarvioon otetaan 550.000 euron lisämääräraha toteutettujen 
korjaustöiden vuoksi. 

Lapsiasian vaikutus: Ratkaisulla on myönteinen vaikutus lapsiin ja nuoriin. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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108 
Seurakuntakeskuksen kaavaluonnosvaiheen maankäyttöehdotuksen ja havainnekuvien hyväksyminen 

Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen ja talousjohtaja Pasi Tiimo 
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460  

Seurakunta jätti kaupungille kaavoitusaloitteen kirkkoneuvoston 7.2.2019 
tekemän päätöksen mukaisesti koskien Seurakuntakeskus -kiinteistöä yksin, 
koska alueesta kiinnostunutta kaavakehityskumppania ei löytynyt. Muutos 
kuulutettiin vireille 17.2.2019. Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli tutkia 
asuintoimintojen sijoittumista käytöstä poistetun seurakuntakeskuksen 
tilalle. 

Kaavamuutosprosessin valmistelu on edennyt ja nyt tehtynä on 
maankäyttöehdotus sekä havainnekuvat, joista käyvät ilmi haettavan 
rakennusoikeuden määrä ja massan sijoittelu. Ehdotuksen pohjalta kootaan 
asemakaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville näillä näkymin lokakuussa. 
Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot 
suunnittelussa osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. 
Kaavaprosessin arvioidaan olevan valmis ja hyväksytty alkuvuonna 2021. 

Maankäyttöehdotus ja havainnekuvat esitellään kokouksessa.  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakuntakeskuksen kaavaluonnosvaiheen 
maankäyttöehdotuksen ja havainnekuvat sekä edetä niiden mukaan. 

Lapsiasian vaikutus: Ratkaisulla voi olla vaikutusta lapsiin eikä nuoriin. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   6/2020 11 (17) 
Kirkkoneuvosto 
   23.9.2020 

 

 

109 
Hautainhoitorahaston kesäkukat vuodelle 2021  

Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo p. 0400 752 629 
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Tarjouspyynnöt 

Ylipuutarhuri Ari Ylähollo lähetti tarjouspyynnöt kesän 2021 kukista kahdelle 
puutarhalle: Ansari-Yhtymä Oy, Luumäki ja Reetantarha Oy, Pertunmaa. 
Viimevuotisista lajikkeista poistui samettikukka, joka sai eniten valituksia 
vuonna 2020. 

Puutarhojen kukkatilausten yhteenveto, alv 0%. 

Ansari Yhtymä kpl € 

Verenpisara 
  

 - Beacon 1000  2000 € 

Kyynelpisara 
- Koralle 

 
1200 

 
2400 € 

Uudenguineanliisa     

 - Timor 2000  4000 € 
 - Orona 1000  2000 € 

 - Improved Delias 1300  2600 € 
 - Valkoinen 1000  2000 € 

Yhteensä 7500  15000 € 

   

Reetantarha kpl € 

Mukulabegonia 

2000 
 

 - Dragon Wing Red 3840 € 
 - Big Red with Green Leaves 2000 3840 € 
 - Swift Red 1000 1920 € 

Aurinkoliisa 

1500 
1000 

2805 € 
1870 € 

 - Sun Patiens Deep Rose 
 - Sun Patiens Compact Lila 

Begonia semperflorens 

2000 1140 €  - Inferno Red 

Yhteensä 9500 15415 € 
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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: 7500 kpl arvoltaan 15000 €. 

Reetantarha Oy, Pertunmaa 

Tilaus: 9500 kpl arvoltaan 15415 €. 

Yhteenveto  

Tilauksen loppusumma tulee olemaan 30415 €, alv 0%.  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston kesäkukkien 
hankinnan vuodelle 2021 jaettuna tarjouksensa jättäneiden puutarhojen 
kesken siten, että Ansari-Yhtymältä tilataan 7500 kpl 
arvoltaan 15.000,00 € ja Reetantarha Oy Pertunmaalta tilataan 9500 kpl 
arvoltaan 15.415,00 €. Tilauksen loppusumma 30.415, 00 € (alv 0%).  

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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110 
Tuloveroprosentti vuodelle 2021 

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

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto vahvistaa 
tuloveroprosentin, joka vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. 
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain 
hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menoista 
suoriutumiseen.  

Imatran seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1.1.2018 alkaen 1,65 %. Koko 
maan keskiarvo vuonna 2019 oli 1,68 %.  

Vuoden 2020 budjetoituun 4,85 Me:n kirkollisverokertymään toivotaan 
päästävän, vaikka elokuun kohdalla ollaankin jo totutusti edellisvuotta 
jäljessä. Valtionosuus 0,51 Me toteutuu budjetoidusti ja hieman ylittyykin. 
Toimintakuluiksi (ilman sisäisiä vyörytyksiä) on tänä vuonna arvioitu 5,4 Me, 
mutta Tainionkosken pappilan yllättävä remontti tulee kasvattamaan niitä 
arviolta tasolle 5,8 Me. Verotulojemme osalta olimme viimekin vuonna 
selvästi hiippakunnan keskitasoa parempia (Imatra 268 e/jäsen, Mlin hpk 224 
e/jäsen, koko maa 240 e/jäsen), mutta toimintakulujen osalta taas 
huonompia (Imatra -284 e/jäsen, Mlin hpk -269 e/jäsen, koko maa -256 
e/jäsen). Verotulovertailun näkökulmasta me siis keräämme veroja 
keskimäärin enemmän kuin muut, mutta siitä saamamme hyöty turhaantuu 
muita suurempiin kuluihin – tarkemmin sanottuna kiinteistöjen ylläpitoon ja 
korjauksiin. Varsinaiseen seurakunnallisen toiminnan toteuttamiseen 
varamme riittäisivät vuosittain kirkkaasti. 

Vuoden 2021 budjetoiduksi kirkollisverokertymäksi budjetoidaan 4,8 Me, 
valtionosuudeksi edelleen 0,51 Me ja muiksi ulkoisiksi tuloiksi 0,78 e. 
Toimintakulut budjetoidaan 5,75 Me:n tasolle, jossa on kasvua meneillään 
olevaan vuoteen noin 350 te. Korotus johtuu lähes yksinomaan 
seurakuntakeskukseen purkuun varattavasta rahasta. Myös vuosikate on 
jäämässä niukasti negatiiviseksi ja sitä mukaa tuloskin. Tuleva tappiollinen 
vuosi on kuitenkin kertaluontoinen ja tappioon on kertavaikutteinen syy. Sen 
vuoksi veroprosentin nostoon ei tulisi vielä tässä vaiheessa ryhtyä.  

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,65 %. 

Lapsiasian vaikutus: Ratkaisulla on myönteinen vaikutusta lapsiin ja nuoriin. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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111 
Sotaveteraaniliiton joulutervehdykseen tuki-ilmoitus 

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

Sotaveteraaniliitolta on saapunut tuki-ilmoituspyyntö. 

He kokoavat perinteiseen Kenttäpostia -lehden vuoden viimeiseen 
Joulunumeroon seurakuntien joulutervehdyksiä. Lehteä julkaisevat 
Rintamaveteraaniliitto sekä Sotaveteraaniliitto yhdessä. Näistä jälkimmäinen 
on laskuttaja ja maksun saaja. 

He toivovat Imatran seurakunnalta myönteistä suhtautumista veteraaneja 
kohtaan. Ilmoitustulot käytetään kunniakansalaisten eli sotaveteraanien 
hyväksi. 

Seurakuntien ilmoituksen hinta on 165 €. Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Imatran seurakunta tukee Sotaveteraaniliittoa 
laittamalla Kenttäpostia –lehden joulunumeroon 165 euron (ei ALV) hintaisen 
tuki-ilmoituksen. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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112 
Verotulokertymä 1-8/2020 

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

Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2020 seuraavasti:  

 Kirkollisvero Valtionosuus 

TA 2020 4.850.000 € 512.450 € 

Keskim. kert. 8 kk 3.233.333 € 341.633 € 

Kert. 1-8/2020  3.538.029 € 346.848 € 

Tot.-% (keskim. -%) 72,9 % (66,7 %)  67,7 % (66,7 %) 

Ylitys / - Alitus (€) 304.696 € 5.215 € 

Kert. 1-8/2019 3.676.033 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

-138.004 € / -3,7 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

113 
Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 21.8. – 
12.9.2020 nrot 80 – 87. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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114 
Talousjohtajan päätösluettelo 

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

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 24.8. 
– 9.9.2020 nrot 25 – 30. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

115 
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 

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

Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 
(https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-
yleiskirjeet) 

Yleiskirje 19/2020 
Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys 
 
Yleiskirje 20/2020 
Uudet seurakuntien ja seurakuntayhtymien (seurakuntatalouksien) 
taloushallinnon ohjeet 
 
Yleiskirje 21/2020 
KIPA 2 -hankkeen loppuraportti julkaistu 
 
Yleiskirje 22/2020 
Itä-Euroopan romanien kohtaaminen seurakunnan työssä 
 
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet) 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

  

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
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116 
Muut esille tulevat asiat  

Muita asioita ei ollut. 

 

117 
Seuraava kokous Kirkkoneuvosto seuraava kokous on 4.11.2020 Mansikkalan koulukeskus, 

Koulukatu 2. 

 

118 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.40 

 
 
 
 
 
 
Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 

 
 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 24.9.2020 
 
 
 
 
Ritva Pohjola   Raisa Pöntinen 
 
 
 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 25.9.2020 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 26.9. –
9.10.2020 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 
 

Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 


