SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

10/2021
Sivu 1

KIRKKONEUVOSTO

Aika

torstai 18.11.2021 kello 17:00 – 19.30

Paikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27

Asiat
129 § Kokouksen avaus

3

130 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3

131 § Työjärjestyksen hyväksyminen

3

132 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

3

133 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 4
134 § Toivon talon keittiötyöntekijän palkkaus

6

135 § Työnantajan kolmannen edustajan nimeäminen yhteistyötoimikuntaan 1.1.2022 alkaen

7

136 § Luottotappiokirjaus

8

137 § Kehittämissuunnitelma vuodelle 2022

9

138 § Työterveyden toimintasuunnitelma vuodelle 2022

10

139 § Vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattorin projektin päättyminen

11

140 § Ilmoitusasiat

12

141 § Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös

13

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

KN 10/18.11.2021
Sivu 2 (12)

Aika

Torstai 18.11.2021 kello 17:00 – 19.30

Paikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27

Läsnä
Antola, Markku
Eteläniemi, Erkki
Eerola-Nieminen, Riikka-Leena
Kauhanen, Kari
Lähde, Elina
Heikkinen, Marja
Selkee, Antti
Sinisalo, Seppo
Veuro, Sari
Paasio, Olli

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen, poissa
jäsen,
varajäsen

Peräkääly, Anja
Hell, Anneli
Kumlander, Joni
Hukari, Arni
Hutko, Ulla-Mari
Ilmen, Katja
Koivusilta, Karri
Paso, Marjaana
Pirinen, Elsi

kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
talousjohtaja, sihteeri
kirkkovaltuuston vp, poistui § 133 klo 18,37
vt. johtava kappalainen §139,§133
kasvatuksen toimialajohtaja § 134, §139, §133
emäntä, poissa §133
kiinteistöpäällikkö §133
tiedottaja §133
seurakuntapuutarhuri §133

Muut osallistujat

Asiat

§ 129 - 141

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Anneli Hell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 18.11.2021

Olli Paasio

Sari Veuro

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 19.11– 2.12.2021 toimiston aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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129 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

130 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n 1 kohdan mukaan kutsu jäsenille on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Esityslista lähetettiin jäsenille sähköpostitse kuusi päivää ennen.

131 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:
Esityksen mukainen.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että § 134 ja § 139 käsitellään ennen § 133 käsittelyä, muuten käsittely esityslistan mukaisesti.

132 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Esityksen mukainen.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Olli Paasion ja Sari Veuron.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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133 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022
Valmistelija
Talousjohtaja Anneli Hell, 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston ja seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman
vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024 ja päätti esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Käsittely:
Antti Selkee esitti Riikka-Leena Eerola-Niemisen kannattamana, että kiinteistotoimen tavoite 3 Valkeakosken kirkon purku ja tontin kehitys poistetaan toimintasuunnitelmasta. Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet, pohjaesityksen kannalla äänestävät jaa ja Antti Selkeen esityksen kannalla olevat ei. Jaa-ääniä
7 (Eteläniemi, Heikkinen, Kauhanen, Lähde, Paasio, Veuro, Antola), Ei-ääniä 2, (Selkee, EerolaNieminen)
Antti Selkee esitti Riikka-Leena Eerola-Niemisen kannattamana, että investointiosasta poistetaan Valkeakosken kirkon purkuun suunniteltu 200.000 euron määräraha. Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet,
pohjaesityksen kannalla äänestävät jaa ja Antti Selkeen esityksen kannalla olevat ei. Jaa-ääniä 7 (Eteläniemi, Heikkinen, Kauhanen, Lähde, Paasio, Veuro, Antola), Ei-ääniä 2, (Selkee, Eerola-Nieminen)
Antti Selkee esitti Riikka-Leena Eerola-Niemisen kannattamana, että investointiosaan lisätään vuodelle
2023 Pappilanniemen tien päällystykseen 70.000 euroa. Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet, pohjaesityksen kannalla äänestävät jaa ja Antti Selkeen esityksen kannalla olevat ei. Jaa-ääniä 6 (Eteläniemi,
Heikkinen, Kauhanen, Lähde, Paasio, Veuro) Ei-ääniä 3, (Selkee, Eerola-Nieminen, Antola)

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston ja seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman
vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään
edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Toiminnan
ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi
on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja
määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten,
että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Vuosikate 375.829,04 euroa on poistoja pienempi, vuoden 2022 talousarvio on alijäämäinen
133.934,80 euroa.
Mikäli seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Edellisten
tilikausien ylijäämä on 1.1.2021 alkaessa 4.008.879,90 euroa, joten Kirkkojärjestyksen mukaisia erityisiä toimenpiteitä ei tarvitse esittää.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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Hautainhoitorahaston vuoden 2022 talousarvioehdotus sisältyy seurakunnan talousarvioon. Kustannusten kohdentaminen toteutetaan seurakunnassa kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hautainhoitorahaston menoiksi kirjataan se osuus mm. seurakunnan hallinto- ja kiinteistötoimen menoista, mikä sille
aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluu. Veloituksen perusteena on aiheuttamisperiaatteen mukaisesti
arvioitu työmäärä.
Liitteet
1 Talousarvio ja toimintakertomus liite 1
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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134 § Toivon talon keittiötyöntekijän palkkaus – ei julkinen
Valmistelija
Kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko, ulla-mari.hutko@evl.fi, 040 744 1637
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Riitta Anneli Laineen määräaikaista työsuhdetta Toivon talon keittiötyöntekijänä ajalla 1.1.2022 - 31.12.2022. Tehtävän vaativuusryhmä on 303 ja työaika 25 h/vko (65 %
yleistyöajasta). Työaika päivittäin klo 9.00-14.00.
Riitta Anneli Laine on toiminut TE-toimiston 50 prosenttisella palkkatuella Toivon talon keittiötyöntekijänä ja työkuntoutujien ohjaajana määräaikaisesti 1.1. - 30.6.2019 sekä 1.8.2019 – 31.12.2021. TEtoimisto on myöntänyt Riitta Laineen palkkaukseen ajalle 1.1.-31.12.2022 palkkatukea 50 prosenttia,
seurakunnan palkkakustannukseksi jää 9.800 €. Toivon talon vähävaraisten ruokailu sekä kauppojen ja
koulujen ylijäämäruoan jako ja työllistettyjen ohjaus ovat olleet Riitta Laineen vastuulla, joten toiminnan jatkon edellytyksenä on keittiötyöntekijän palkkaaminen.

Liite Henkilöstösuunnittelulomake liite 2
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Vähävaraisten ruokailu ja ylijäämäruoan jako edellyttävät työntekijän palkkaamista. Näitä palveluita
käyttää myös vähävaraiset lapsiperheet.

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjan tarkastajien
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135 § Työnantajan kolmannen edustajan nimeäminen yhteistyötoimikuntaan 1.1.2022 alkaen

Valmistelija
Talousjohtaja Anneli Hell, 0400 546 222, anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto jättää asian pöydälle.
Paikallisella sopimisella 14.10.2021 tehtiin sopimus koskien Kirkon Yhteistoimintasopimuksen määräyksiä työsuojeluvaltuutettujen määrästä ja yhteistyö-toimikunnan kokoonpanosta.
Sopimusosapuolet sopivat, että kaudelle 2021 – 2025 Sääksmäen seurakuntaan valitaan kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille yhteisesti kaksi varatyösuojeluvaltuutettua. Työsuojeluvaltuutetuille maksetaan
sopimuksen mukainen korvaus.
Sopimusosapuolet esittävät, että työnantajan edustajana yhteistyötoimikunnassa toimii työsuojelupäällikön ja kirkkoherran lisäksi myös kirkkoneuvoston määräämä muu esimiesasemassa oleva henkilö.
Näin yhteistyötoimikunnan kokoonpano kaudelle 2021 - 2025 on seuraava: kaksi pääluottamusmiestä
(Kirkon Alat ry ja Juko ry), kaksi työsuojeluvaltuutettua, kaksi varatyösuojeluvaltuutettua, työsuojelupäällikkö, kirkkoherra ja muu kirkkoneuvoston määräämä henkilö, yhteensä yhdeksän jäsentä.
Liitteet
1. Paikallisneuvottelun pöytäkirja liite 3
2. Sopimus liite 4

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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136 § Luottotappiokirjaus
Valmistelija
Talousjohtaja Anneli Hell, 0400 546 222, anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell

Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy 2.560,18 euroa kirjattavaksi luottotappioihin.

Luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saatavia, joista on saatu Kirkon palvelukeskuksen luottotappioiksi kirjaamissuositus. Tilintarkastajien suosituksesta ja hyvän taloudenpidon vuoksi esitetään kirkkoneuvostolle kaikkien yli 365-päivää vanhojen saatavien kirjaamista luottotappioiksi.
Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 2560,18 euroa.
Iltapäiväkerho maksuja 780,00 €
Hautamaksut 540,00 €
Leirimaksuja 520,18 €
Vuokrat 720,00 €
Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Kirkon palvelukeskus lähettää kaksi maksukehotusta
14 päivän välein laskun eräpäivästä. Mikäli velallinen ei tee maksusopimusta ja maksa laskua, seurakunta siirtää laskut perintätoimistolle. Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on
kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole
maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin.
Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen perintätoimiston
jälkiperintänä.
Liitteet
Luottotappioehdotelma KN syksy 2021. Liite 5
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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137 § Kehittämissuunnitelma vuodelle 2022
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola ja talousjohtaja Anneli Hell
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kehittämissuunnitelman.

Seurakunnan eli työnantajan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma, jos sen henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Suunnitelman laatineella
seurakunnalla on mahdollisuus hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta.
Esimies pohtii yhdessä seurakunnan tehtäväalan työntekijöiden kanssa mm.
- mitä osaamista asetetut tavoitteet strategiatyössä ja toiminnan ja talouden suunnittelussa edellyttävät?
- onko seurakunnassa tarvittavaa osaamista?
- mitä osaamistarpeita kehityskeskusteluissa on tullut esiin?
- millä keinoilla ja aikataululla kehittämistarpeisiin vastataan?
Tämän perusteella esimies linjaa seurakunnan strategisia tavoitteita ja painopisteitä käyttäen arvion
henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden
syistä. Toimenpiteet ovat esim. henkilöstökoulutus, työnohjaus tai mentorointi. Kehittämistoimenpiteille määritellään toteutusvuosi.
Eri tehtäväaloja koskevista suunnitelmista rakentuu talousarvioon sisällytettävä koulutussuunnitelma.
Ennen hyväksymistä koulutussuunnitelma käsitellään Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisessa yhteistoiminnassa henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt kokouksessaan 9.11.2021 kehittämissuunnitelman 2022. Yhteistyötoimikunta puoltaa esitettyä kehittämissuunnitelmaa ja toteaa, että suunnitelmassa ehdotetut koulutukset ovat perusteltuja.
Lähiesimiehet seuraavat koulutusten toteutumisia ja tuloksia sekä työssäjaksamista.

Liitteet
1 Kehittämissuunnitelma liite 6
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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138 § Työterveyden toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell, 0400 546 222, anneli.hell@evl.fi
Seurakuntapuutarhuri Elsi Pirinen
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen työterveyden toimintasuunnitelman vuodelle 2022.
Kirkkoneuvosto käsittelee työterveyden toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Yhteistyötoimikunta on
käsitellyt toimintasuunnitelman kokouksessaan 9.11.2021
Seurakunnan toimintasuunnitelman yksi tavoite on rakentaa yhdessä työterveyden kanssa toimenpiteitä
työntekijöiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Liitteet
1 Työterveyden toimintasuunnitelma liite 7
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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139 § Vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattorin projektin päättyminen
Valmistelija
Arni Hukari, vt. johtava kappalainen, arni.hukari@evl.fi, 040 744 1653 ja Ulla-Mari Hutko, kasvatuksen
toimialajohtaja ja diakoniatiimin esimies, ulla-mari.hutko@evl.fi, 040 744 1637 .
Esittelijä
Markku Antola, kirkkoherra
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää olla jatkamatta vapaaehtoistoiminnan- ja kansainvälisen työn koordinaattorin
määräaikaista virkaa 1.3.2022 alkaen.

Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt Tienviitat 2022- strategian, jossa päätettiin resursoida vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Tätä varten on hyväksytty suunnitelma vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen vastuun määräaikaisesta kolmen vuoden viran perustamisesta 1.3.201928.2.2022. Virka hyväksyttiin täytettäväksi kirkkoneuvostossa 1/2019.
Kolmen vuoden kokeilu osoitti, että vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen on jatkossakin panostettava.
Seurakuntalaisten aktivoimiseen perustuva työ on seurakunnan tulevaisuuden kannalta välttämätöntä.
Seurakunnan taloudellinen tilanne ei kuitenkaan mahdollista koordinaattorin viran jatkamista. Viran
vuosi kustannukset seurakunnalle olisivat vuonna 2022, 47 894 euroa.
Koordinaattorin viran tärkeimmäksi koetut tehtävät, eli vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen, sekä kansainvälisen diakonian tehtävät onnistuvat suurimmaksi osaksi diakonia- ja julistuksenja musiikin tiimien sisäisillä järjestelyillä. Yhden diakonian viran tehtävänkuva muodostettaisiin siten,
että diakonin perustyötä olisi 50%. kansainvälistä diakoniaa 10% ja vapaaehtoistyön koordinointia 40%
kokonaistyöajasta. Lähetystyö siirtyisi kokonaisuudessaan lähetyspapin ja vapaaehtoisen lähetyssihteerin hoidettavaksi. Näillä järjestelyillä vapaaehtoistoiminnan- ja kansainvälisen työn koordinaattorin määräaikaisessa virassa tärkeimmäksi havaitut tehtävät pystyttäisiin hoitamaan sisäisin järjestelyin henkilöstöä lisäämättä.
Liitteet
1 vapaaehtoistoiminnan- ja kansainvälisen työn koordinaattorin viran vaikuttavuusarviointi liite 7
2 vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän lausunto viran jatkosta liite 8
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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140 § Ilmoitusasiat
Valmistelija
Talousjohtaja Anneli Hell, 0400 546 222, anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ilmoitusasiat.

Kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet.
27/2021 Rakennusavustusuudistus
26/2021 Piispainkokoukselta neljä päätöstä kirkon säädöskokoelmaan
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A7/2021 Seurakunnan henkilöstön palkkojen yhteensovittaminen seurakuntaliitostilanteissa
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät ja ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
kit/ajankohtaista/yleiskirjeet.
Yhteistyötoimikunnan kokous 9.11.2021
Seppeltenlaskut sankarihaudoille kaatuneitten muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä.
Seurakunnan seppeltenlaskuvuorot valtuustoryhmittäin.
EE 2021
Krity 2022
Oksisto 2023
Viranhaltijapäätökset
kirkkoherra
kasvatuksen toimialajohtaja
talousjohtaja
seurakuntapuutarhuri

20-21
23-26
3

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA
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141 § Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös
Puheenjohtaja375dl päätti kokouksen klo 19.30.
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.

Liitteet
Muutoksenhakuohjaus

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

