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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

ti 19.3.2019 klo 17.00-20.26

Paikka

kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Läsnä

jäsenet:
Kari Yliräisänen
Raili Kerola
Samuli Korteniemi
Terttu Lehtola
Terttu Luoma-aho
Raimo Miettunen
Kimmo Niukkanen
Jari Paksuniemi
Asko Peuraniemi
Simo Rahtu
Maarit Simoska

Poissa
1 asia
§ 42

kirkkoherra, pj.
varapj.

Pekka Lehto
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

Antti Jääskeläinen
Pasi Kokko
Pirkko Rytilahti

hallintojohtaja
vt. viestintäpäällikkö
sihteeri

-

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin virrestä 438:1-3, hiljennyttiin rukoukseen ja laulettiin säkeistöt
4 ja 5.

Päätös

2 asia
§ 43

Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Raimo Miettunen ja
Kimmo Niukkanen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

.

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 19.3.2019

PÖYTÄKIRJA

3/2019

2

21.3.2019

3 asia
§ 44

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa
Muut asiat käsitellään salassa pidettävä asia sekä asiakohtaan 6 tuodaan
kirkkoherran ehdotus.

4 asia
§ 45

Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 23.1.2019 tekemät päätökset
laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. (KL 10:6).
Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

5 asia
§ 46

Rovaniemen seurakunnan edustus Rovaniemen rovastikunnan
diakoniatoimikunnassa
Rovaniemen rovastikunnan yhteisestä diakoniatoiminnasta huolehtii
rovastikunnallinen diakoniatoimikunta. Jäsenet toimikuntaan nimeää
rovastikunnan kukin seurakunta neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Toimikunnassa on kaikkiaan 12 jäsentä, yksi diakoniatyöntekijä sekä yksi
diakoniatyötä hyvin tunteva luottamushenkilö kustakin rovastikunnan
kuudesta seurakunnasta.
Rovaniemen seurakunnan edustajina 2015-2018 ovat olleet diakonissa
Kirsti Vuolo ja palvelutyön johtokunnan jäsen Tellervo Koho,
varahenkilönä Pertti Ahokas. Johtava diakonianviranhaltija Markku
Kukkonen rovastikunnan diakoniavastaavana, on toiminut
diakoniatoimikunnan puheenjohtajana.
Palvelutyön johtokunta ehdottaa kirkkoneuvostolle, että Rovaniemen
rovastikunnan diakoniatoimikuntaan nimetään Rovaniemen seurakunnan
edustajiksi Ritva Anttila ja varajäseneksi Terttu Luoma-aho vuosiksi
2019-2022.
Kirsti Vuolo ilmoittanut, ettei enää ole käytettävissä. Diakoniatyöntekijät
ehdottavat kirkkoneuvostolle, että työntekijäedustajaksi nimetään
diakonissa Marja Posio.

Ehdotus, khra

Rovaniemen seurakunnan edustajiksi Rovaniemen rovastikunnan
diakoniatoimikuntaan 2019-2022 nimetään Marja Posio ja Ritva Anttila,
varalle Terttu Luoma-aho.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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6 asia
§ 47 [ ]

7 asia
§ 48

Lausunto kappalaisen virantäytöstä
Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virka (Keskikaupungin
aluekappalainen) tulee avoimeksi 1.9.2019 alkaen, koska nykyinen
viranhaltija on irtisanoutunut virasta ko. päivästä lukien. Kappalaisen
virantäyttöprosessi on mahdollista käynnistää. Tämän vuoksi Oulun
hiippakunnan tuomiokapituli pyytää ko. virkaan liittyen kirkkoneuvoston
lausuntoa seuraavista seikoista. (LIITE 2).
Kirkkoneuvoston toimenpiteet
Lainsäädännön ja ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää
Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostoa
a. ilmoittamaan, onko seurakunnassa käynnissä järjestelyitä tai muita
erityisiä syitä, joiden perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi, tai
b. ilmoittamaan tuomiokapitulille lyhyesti seurakunnan erityisistä tarpeista
nousevat kappalaisenviran tehtävät Rovaniemen seurakunnan kappalaisen
viran haettavaksi julistamista varten tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei
erityisiä tarpeita ole.
c. viranhakuilmoituksen laatimista varten ilmoittamaan tuomiokapitulille,
täyttyvätkö yllä mainitut ehdot siten, että virkaan valittavalta on syytä pyytää
rikosrekisteriote.

Viran tehtävänkuvaus oheisena. (LIITE 3).
Tehtävän vaativuusryhmä 602. Ennen viran vastaan ottamista on
esitettävä lausunto terveydentilasta (T-lomake).
Ehdotus, khra

Lausuntonaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoneuvosto
ilmoittaa:
a) ettei seurakunnassa ole käynnissä järjestelyitä tai muita erityisiä syitä,
joiden perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi.
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(7 asia
§ 48

Lausunto kappalaisen virantäytöstä)
b) kappalaisen viran tehtäväkokonaisuuteen kuuluu:
Keskikaupungin aluekappalaisen tehtävät, kirkkoherran avustaminen
(jumalanpalveluselämän koordinointi), Tuomasmessuista vastaaminen,
osavastuu seurakuntatapahtumien järjestämisestä.
c) virkaan valittavalta tulee pyytää rikosrekisteriote.

Päätös

Asko Peuraniemi esitti Terttu Luoma-ahon kannattamana asian
palauttamista uudelleen valmisteluun.
Asian palauttamisesta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin
puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat asian
käsittelyn jatkamisen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat asian
palauttamisen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin viisi JAA – ääntä ja kuusi EI – ääntä. Puheenjohtaja totesi, että
äänestyksen tuloksen mukaisesti kirkkoneuvosto on päättänyt, että
lausunto kappalaisen virantäytöstä palautetaan uudelleen valmisteluun.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

8 asia
§ 49

Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätöksestä 27.11.2018 § 167
Asian esittelijä veti asian pois esityslistalta.

9 asia
§ 50

Seurakunnan tytäryhtiöiden tilinpäätökset vuodelta 2018
Rovaniemen seurakunta omistaa 100 % Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n ja
Kiinteistö Oy Kelta-Kankaan osakekannasta, joten yhtiöt kuuluvat
Rovaniemen seurakunnan konserniin ja yhtiöiden taseet yhdistetään
seurakunnan konsernitaseeseen.
Yhtiöt ovat helmikuussa 2019 jakaneet seurakunnalle osinkoa vuodelta
2018
•
Kiinteistö Oy Pappilantie 66.536,54 euroa
•
Kiinteistö Oy Kelta-Kangas 10.000,00 euroa.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto
1. merkitsee Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n ja Kiinteistö Oy KeltaKankaan tuloslaskelmat ja taseet vuodelta 2018 tiedokseen (LIITE 4).
2. keskustelee yhtiöiden lähitulevaisuudesta.

Päätös

.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n ja
Kiinteistö Oy Kelta-Kankaan tuloslaskelmat ja taseet vuodelta 2018 ja
kävi keskustelun yhtiöiden lähitulevaisuudesta.
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10 asia
§ 51

Jouko ja Maire Murama säätiön tilinpäätös vuodelta 2018
Jouko ja Maire Murama säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen
muodostavat seurakunnan virassa olevat kirkkoherra ja hallintojohtaja
sekä kirkkoneuvoston nimeämät kaksi jäsentä, jotka ovat vuonna 2018
olleet Terttu Luoma-aho ja Heikki Salo. Myös Nordea Private Bank Lappi
on nimennyt hallitukseen yhden jäsenen. Koska Rovaniemen
seurakunnalla on tosiasiallinen määräysvalta Jouko ja Maire Murama
säätiön hallituksessa, säätiö katsotaan kuuluvan Rovaniemen
seurakunnan konserniin. Säätiön tase on yhdistetty seurakunnan
konsernitaseeseen.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto merkitsee Jouko ja Maire Murama säätiön tuloslaskelman
ja taseen vuodelta 2018 tiedokseen (LIITE 5).

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Jouko ja Maire Murama säätiön
tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2018.
(Kirkkoneuvosto piti tauon klo 18.49-18.55)

11 asia
§ 52

Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös
Oheisena Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2018 (Liite).
Tasekirja sisältää tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen.
Toimintakertomus sisältää talouskatsauksen, hallintoelinten
kokoonpanon, henkilöstökertomuksen, väestötilaston ja seurakunnan eri
työalojen toimintakertomukset toteutumisvertailuineen.
Talouskatsauksesta saa yleiskuvauksen talouden kehittymisestä.
Tilinpäätöslaskelmiin kuuluvat myös tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
tase liitetietoineen sekä konsernitase.
Yleistä vuodesta 2018
Vuonna 2018 talouskehitys oli kaikkinensa hivenen ennakoitua
parempaa. Syksyllä 2017 laaditussa vuoden 2018 talousarviossa
ennakoitiin ylijäämän olevan 170.140 euroa. Vuoden 2018 ylijäämäksi
kirjataan 253.043 euroa. Vuoden 2017 alijäämä oli 102.264 euroa.
Verotulot
Kirkollisveroja eli ansio- ja pääomatuloveroja kertyi 1,3 % enemmän kuin
vuonna 2017. Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä oli 9.059 miljoonaa
(8.943 miljoonaa euroa vuonna 2017). Vuosi 2018 oli ensimmäinen, kun
kirkolle ei enää yhteisöverotuloja tilitetty. Seurakunnat ovat saaneet
vuodesta 2016 lähtien valtionrahoitusta yhteisövero-osuuden sijaan.
Valtionrahoitusta seurakunnille maksetaan yhteiskunnallisten asioiden
(mm. hautatoimi, kulttuuriperintö ja väestökirjanpito) hoitamisesta.
Vuonna 2018 Rovaniemen seurakunnan saama valtionrahoituksen osuus
oli 1.210 miljoonaa (1.206 miljoonaa euroa vuonna 2017).
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(11 asia
§ 52

Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös)
Vuosikate
Seurakunnan talouden tasapainoa parhaiten kuvaava tunnusluku on
vuosikate ja sen määrä oli 0.890 miljoonaa euroa (0.413 miljoonaa euroa
vuonna 2017). Vuosikate parani 115 % edellisvuodesta. Vuosikate kattoi
136 % poistoista (77 %) sekä 262 % (36 %) investoinneista.
Toimintakate ja -kulut
Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotusta kuvaava toimintakate parani
vuonna 2018 reilulla 360.000 eurolla -8.439 miljoonaan euroon -8.802
miljoonasta eurosta. Myös vuoden 2018 talousarvioon verrattuna
toimintakate parantui 2,4 %:lla.
Toimintakatteen parannuksen taustalla on ennen muuta toimintakulujen
3,5 %:n lasku. Toimintakulujen lasku oli ennakoitu. Talousarvioon
verrattuna toimintakulut kuitenkin hivenen ylittyivät. Ylitys oli 0,5 %.
Toimintakulut vuonna 2018 olivat 10.251 miljoonaa euroa (10.619
miljoonaa euroa).
Seurakunnan henkilöstömenot vuonna 2018 olivat 2,8 % edellisvuotta
pienemmät. Henkilöstömenot olivat 6.022 miljoonaa euroa (6.193
miljoonaa euroa). Lasku johtui sosiaaliturva- ja eläkemaksuprosenttien
pienenemisestä. Palvelujen ostoihin käytettiin 2.016 miljoonaa euroa
(2.070 miljoonaa euroa). Vuokrat nousivat 417.000 euroon 412.000
eurosta. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostot laskivat 1.148
miljoonaan euroon 1.206 miljoonasta eurosta. Annetut avustukset
tippuivat 447.000 euroon 538.000 eurosta.
Seurakunnan toimintakatteen toteutumisprosentti oli 97,6 (99,5 %).
Ulkoisten menojen toteutumaprosentti oli 100,5 % (101,7 %). Vastaavasti
ulkoisten tulojen toteutumisprosentti oli 116,3 % (114,0).
Investoinnit
Investointimenot olivat 487.958 euroa (1.155.208 euroa). Investointien
toteutumisaste oli 86 % (91 %). Investoinneista huomattavin oli Viirin
hautausmaan konesuojan ja sosiaalitilan rakentaminen. Tämän hankkeen
osuus vuoden 2018 investoinneista oli 163.357 euroa.
Lainat
Pitkäaikaista lainaa ei ole.
Rahoitustuotot - ja kulut sekä rahoitusomaisuus
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat 129.341 (146.048 euroa).
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(11 asia
§ 52

Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös)
Rahoitustuotot sisältävät korkotuottoja 45.289 euroa ja muita
rahoitustuottoja (osingot ja myyntivoitot) 217.552 euroa. Rahoituskulut
sisältävät sijoitusarvopapereiden arvonalentumisia 126.285 euroa,
korkokuluja 38 euroa ja muita rahoituskuluja 7.177 euroa.
Rahoitusvarallisuus vuoden 2018 lopussa oli 4,5 miljoonaa euroa (3,9
miljoonaa euroa). Rahavarojen riittävyys vuoden 2018 lopussa oli 177
päivää (149 päivää).
Hautainhoitorahasto
Hautainhoitorahaston tulos oli 39.856 euroa ylijäämäinen (18.750 euroa).
Hautainhoitorahaston tuloksen kasvuun vaikuttaa ennakoitua suuremmat
korkotuotot asuntorahastosijoituksesta.
Hoidettujen hautojen kokonaismäärä oli 2.321 (2.470).
Hautainhoitorahaston hoitovastuun määrä oli 614.377 euroa (541.727
euroa). Hautainhoitorahaston varat olivat 896.504 (834.112).
Hautainhoitorahaston ylikatteisuus laski 282.127 euroon 292.385
eurosta.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja
jättää sen tilintarkastajalle tarkastusta varten.

Päätös

Kirkkoneuvosto allekirjoitti seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja
jätti sen tilintarkastajalle tarkastusta varten.
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12 asia
§ 53

Seurakunnan tilintarkastus 2019-2022
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista
varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai
tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden
tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö. Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastajarekisteriä
ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta.html).
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset
riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos
edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on
kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle, marraskuun seurakuntavaaleissa
valitulle ja vuoden 2019 alusta toimintansa aloittaneelle kirkkovaltuustolle.
Nykyiset tilintarkastajat tarkastavat vuoden 2018 tilinpäätöksen keväällä
2019 ja he joutuvat ottamaan kantaa myös tilikauden päättymisen
jälkeisiin tapahtumiin, eikä seurakunta näin ollen joudu olemaan täysin
ilman tilintarkastajaa ennen kuin uudet valitaan.
Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vai tilintarkastusyhteisö
Tilintarkastajiksi valitaan joko yksi tai useampi varsinainen tilintarkastaja
(henkilö) ja yksi tai useampi varatilintarkastaja (henkilö). Vaihtoehtoisesti
seurakuntatalous voi valita tilintarkastusyhteisön. Seurakuntatalouden
tulee itse arvioida, valitseeko se tilintarkastajaksi henkilötarkastajan vai
tilintarkastusyhteisön. Pienissä seurakuntatalouksissa
henkilötilintarkastajan valitseminen on yleensä tarpeeksi hyvä ratkaisu.
Suurimmissa seurakuntatalouksissa ja seurakuntayhtymissä
tilintarkastusyhteisön valitseminen on perusteltua esimerkiksi siitä syystä,
että hallinto, omaisuus ja talous sisältävät usein sellaisia monimutkaisia
tilanteita, joissa tilintarkastukselta vaaditaan laajempaa osaamista.
Tilintarkastukseen varattava aika
Kirkkohallitus suosittelee, että pienimmissäkin seurakuntatalouksissa
tarkastuspäiviä olisi vähintään neljä ja tarkastusajankohtia olisi vähintään
kaksi. Rovaniemen seurakunnassa tarkastuspäiviä on lähtökohtaisesti
seuraavasti:
• kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 ja 9 pykälien mukaisista tehtävistä 10 päivää
• Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastus ½ päivää
• Tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastus 2 päivää

Tilintarkastuskilpailutuksesta
Tilintarkastuksen palveluhankinta tehdään hankintalain (1397/2016)
mukaan, jos kansallinen kynnysarvo 60 000 euroa (alv 0 %) ylittyy.
Tilintarkastajapalveluiden kilpailutuksessa arvioidaan koko
valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota. Rovaniemen
seurakunnalla valtuustokauden yhteenlasketut palkkiot (alv 0 %) ovat n.
32.-35.000 euroa eli kansallinen kynnysarvo ei ylity.
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(12 asia
§ 53

Seurakunnan tilintarkastus 2019-2022)
Tilintarkastuspalvelut on viimeksi kilpailutettu vuonna 2015.
Kynnysarvon alittavia hankintoja varten kirkkoneuvosto on antanut
seurakunnan työaloille ohjeen, että kaikki yli 1.000 euron suuruiset
hankinnat tulisi kilpailuttaa.
Nykyinen tilintarkastaja
Vuosina 2015-2018 seurakunnan tilintarkastuksen on suorittanut Talvea
Julkishallinnon palvelut Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on ollut
JHT, KHT Marko Paasovaara, joka on käytännössä itse suorittanut koko
tarkastustyön lukuun ottamatta tietohallinnon ja tietoturvallisuuden
tarkastusta, jonka on suorittanut JHT, CISA Susanna Piltonen.
Tilintarkastus 2019-2022
Talvea Julkishallinnon palvelut Oy:n toimintaan, Marko Paasovaaran
sekä Susanna Piltosen tarkastustyöhön voidaan olla tyytyväisiä.
Hallintojohtajan pyynnöstä Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy on jättänyt
tarjouksen seurakunnalle vuosien 2019-2022 tilintarkastuksesta (LIITE 6).
Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 17 k. Tarjous on samanhintainen kuin
nykyinenkin tilintarkastussopimus eli hinta ei tulisi nykyisestä
muuttumaan.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tilintarkastus
vuosina 2019-2022 hankitaan Talvea Julkishallinnon palvelut Oy:ltä, ja
päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Marko Paasovaara.
Avustavana auktorisoituna tilintarkastajana toimii JHT, CISA Susanna
Piltonen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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13 asia
§ 54

Rovaniemen rovastikunnan rahaston tilinpäätös 2018
Rovaniemen rovastikunnan rovastikuntaneuvoston toimintaohjeen
mukaisesti lääninrovastin seurakunta tarkistuttaa rovastikunnan tilit,
vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden.
Ohessa rovastikuntarahaston tilinpäätös vuodelta 2018 (LIITE 7).
Tilinpäätös on käyty lävitse Rovaniemen rovastikuntaneuvostossa
14.3.2019.
Kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluu myös vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvolliselle. Tilintarkastuskertomus liitteenä. (LIITE 8).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
rovastikuntarahaston tilinpäätöksen, joka osoittaa 1741,71 euron
ylijäämää vuodelta 2018 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvolliselle.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

14 asia
§ 55

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
julistustyön johtokunta 29.1., palvelutyön johtokunta 20.2., kirkkovaltuusto
23.1.2019. Viranhaltijapäätökset vk 11saakka: hautaustoimen päällikkö,
lapsityön pastori, kiinteistöpäällikkö, johtava diakonianviranhaltija,
kirkkoherra, hallintojohtaja, talouspäällikkö ja tietohallintopäällikkö.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

15 asia
§ 56

Salassa pidettävä asia
Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 17 k.

(erillinen pöytäkirja)
16 asia
§ 57

Muut asiat
Maarit Simoska kertoi seurakuntalaisten palautetta kirkon jäisistä
portaista ja hiekoituksen puutteesta.

17 asia
§ 58

Seuraava kokous
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 23.4.2019.

.
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18 asia
§ 59

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 27.3.-26.4.2019.
Nähtävilläolosta ilmoitetaan 20.3.-26.4.kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.

19 asia
§ 60

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Laulettiin iltavirsi 548. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.26.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Raimo Miettunen

.

Kimmo Niukkanen

