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Kokousaika:

02.10.2019 klo 16.00 – 17.33

Kokouspaikka:

Seurakuntatalo, neuvotteluhuone

Läsnä:

Perälä Maaria
Majava Ulla
Buller Osmo
Ihme Maaret
Jakkila-Parkkinen Tiina
Keränen Oiva
Turpeinen Pekka

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet:

Karjalainen Harri
Pauna Sirpa
Jaakkola Kari

kirkkovaltuuston varapj
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

94 §: Tiina Jakkila-Parkkinen ja Pekka Turpeinen

Poissa:

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Maaria Perälä
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoski 2. päivänä lokakuuta 2019

__________________________________
Tiina Jakkila-Parkkinen

_______________________________
Pekka Turpeinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: Taivalkoski ______________________________________

Varmentaa:

____________________________________
Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KOKOUSKUTSU
Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalon neuvotteluhuoneessa
keskiviikkona 2. päivänä lokakuuta 2019 alkaen klo 16.00.
ESITYSLISTA
92 §
93 §
94 §
95 §
96 §
97 §
98 §
99 §
100 §
101 §
102 §
103 §
104 §
105 §

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen
ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Toiminnalliset painopisteet vuosille 2020–2022
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 laadintaohjeet
Seurakunnan kiinteistöjen ja hautausmaan lumenauraukset
Seurakunnan koneellinen hautojen kaivuu
Aloite; Hautakynttilöiden hankinta sankarihaudoille Suomen itsenäisyyspäivälle
Kirkon remontin suunnittelutyöryhmän valinta
Johtokuntien, kirkkoneuvoston alaisten toimikuntien ja viranhaltijain päätösten ottaminen
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 27. päivänä syyskuuta 2019

Puheenjohtaja
Maaria Perälä
vs. kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 3.10.–17.10.2019
toimiston aukioloaikana ma - to klo 9.00–14.00.
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 92 §

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 93 §

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4)
Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 27.9.2019 sähköpostitse.

Päätösesitys (khra):

Kokouksen puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon. Kokous todetaan
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN, PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUKSEN AJANKOHDASTA JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 94 §

Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätösesitys (khra):

a) Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
b) Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
c) Pöytäkirja pidetään nähtävillä kokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tiina Jakkila-Parkkinen ja
Pekka Turpeinen. Kohdat b ja c hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 95 §
Esityslistan kohdassa ”Muut mahdolliset asiat” voidaan ottaa käsiteltäväksi
kiireellisiä ja / tai merkitykseltään vähäisiä asioita, jos kirkkoneuvosto
hyväksyy lisäyksen yksimielisesti.
Päätösesitys (khra):

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUOSILLE 2020–2022
Kirkkoneuvosto 96 §
Kirkkovaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2017 Taivalkosken seurakunnan
uuden strategian ”Elämää yhdessä – Taivalkosken seurakunta 2025”.
Seurakunnan tulevien vuosien toiminnan uudistamisen ja suunnittelun tulee
pohjautua strategian linjauksiin.
Taivalkosken seurakunnan perustehtävä on: ”Seurakuntamme on hengellinen
yhteisö, jossa toisiamme tukien ja Jumalaan luottaen kuljemme kohti
pelastusta. Kristuksessa meillä on kaikki.”
Seurakunnan visio on: ”Yhteisössämme saamme elää kristittyinä, kantaa
vastuuta ja luottaa Jumalaan.”
Taivalkosken seurakunnan arvot ovat yhteisöllisyys, armollisuus,
keskinäinen kunnioitus, lähimmäisyys ja luomakunta.
Seurakunnan toiminnan kokonaisuuden vuoksi on tarpeellista määritellä yksi
tai kaksi toiminnan painopistettä kaikille seurakunnan työmuodoille.
Työmuodon toiminnallisia tavoitteita määriteltäessä tulee huomioida
seurakunnan työmuotojen yhteiset painopisteet.
Vuonna 2019 toiminnan painopisteenä ovat olleet ”seurakuntalaisten
yhteisö” ja ”avara hengellisyys”.

Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto päättää, että Taivalkosken seurakunnan toiminnan vuoden
2020 painopiste on ”heikoimman puolella”. Vuoden 2021 toiminnan
painopiste on alustavasti ” yhteinen vastuunkanto” ja vuoden 2022
painopiste ”iloitseva seurakunta”.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020-2022 LAADINTAOHJEET
Kirkkoneuvosto 97 §
1. YLEISTÄ
Kirkkohallituksen antamissa ohjeissa korostetaan seurakunnan toiminnan ja
talouden yhteensovittamista sekä niiden yhtäaikaista suunnittelua, seurantaa
ja arviointia toiminnan ohjauksen välineenä. Ohjeessa korostetaan
suunnittelun tärkeyttä yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa.
Kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden tulisi täyttää seuraavat
edellytykset:
-

tavoitteita asetetaan seurakuntalaisten kannalta merkittäville palveluille
tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys
tavoitteilla on vuositasolla yhteys resursseihin
seurakunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen
saavuttamiseen
tavoite on todennettavissa
tavoitteet palvelevat seurakunnan perustehtävän toteutumista

Toimintakertomuksessa tulisi ensisijaisesti selostaa talousarviossa asetettujen
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Toissijaisesti
toimintakertomuksessa voidaan laajemminkin selostaa toiminnallisia
tapahtumia tilikauden aikana.
Työalojen talousarviot laaditaan johtokuntien ja/tai tehtäväalueen vastaavan
virranhaltijan toimesta.
Sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on edelleen tehtäväalueen
nettomeno.
Johtokunnat laativat oman toimialansa (=tehtäväalueen) talousarvion
oheiselle lomakkeelle.
Talousarvion laadinnassa noudatetaan ns. bruttoperiaatetta, mikä merkitsee
sitä, että esim. retken tai leirin kustannukset merkitään kuluiksi
täysimääräisinä ja vastaavasti tuloksi merkitään kaikki tapahtumasta
perittävät maksut.
Työalat laativat lyhyesti ja selkeästi toiminnalliset tavoitteensa vuosille
2020–2022 huomioiden kirkkoneuvoston määrittelemät toimintavuosien
2020 - 2022 painopistealueet. Työalojen on otettava huomioon, että
tavoitteiden tulee olla tasapainossa taloudellisten resurssien kanssa.
Vuosille 2020 - 2022 laadittava koko seurakunnan taloussuunnitelma
käsittää kokonaisarvion tuloista ja menoista.
2. TALOUSARVION LAATIMINEN
Tämän (2019) vuoden talousarvion toteutumiseen liittyviä tietoja saa taloustoimistosta.
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Palkat ja muista henkilöstömenoista sosiaalimaksut sekä
eläkevakuutusmaksut lasketaan taloustoimistossa ja ne on merkitty valmiiksi
viranhaltijoille jaettuun lomakkeeseen. Palkat on laskettu voimassa olevien
sopimusten mukaisesti. Muut määrärahat johtokunta tai viranhaltija arvioi ja
merkitsee talousarvioon. Toimintamenojen osalta pidättäydytään
talousarviovuoden 2019 tasolla. Palveluiden ostojen osalta ylitykset
hyväksytään niillä kustannuspaikoilla, jotka hankkivat
leirikeskuspalveluita toimintaansa.
Mikäli joillakin työmuodolla ei ole johtokuntaa, on työmuodon
vastuuhenkilön huolehdittava talousarvioehdotuksen laadinnasta.
3. AIKATAULU

Talousarvioehdotukset 2020 sekä toimintasuunnitelmat 2021-2022 tulee
toimittaa taloustoimistoon 8.11.2019 mennessä. Aikataulun
noudattaminen talousarvion valmistelutyön jatkon kannalta on
välttämätöntä.
Kirkkoneuvosto pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia määrärahoihin.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevat toiminta- ja taloussuunnitelman
2020-2022 laadintaohjeet.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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SEURAKUNNAN KIINTEISTÖJEN JA HAUTAUSMAAN LUMENAURAUKSET
K-neuvosto 98 §
Seurakunnan kiinteistöjen ja hautausmaan lumenaurauksien tarjouspyyntö
on ilmoitettu Taivalkosken Sanomissa 19.09.2019.
Urakkasopimus tehdään toistaiseksi voimassaoleviksi siten, että
irtisanomisaika on molemmin puolin 60 vrk. Hinnat tarkistetaan vuosittain
maanrakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti.

”ILMOITUS:
TARJOUSPYYNTÖ 1.11.2019 ALKAEN TAIVALKOSKEN
SEURAKUNNAN KONEELLISISTA LUMITÖISTÄ
Taivalkosken seurakunta pyytää tarjousta koneellisista lumitöistä ja
hiekoituksista seuraavissa kiinteistöissä: kirkko, seurakuntatalo,
siunauskappeli, hautausmaa (kulkuväylät ja hautapaikkojen aukaisu) ja
hautausmaan parkkipaikka.
Tarjouksesta tulee ilmetä tuntihinta (alv 0 %) edellä mainituille töille ja
konetiedot. Urakoitsija valitaan hinnan ja kaluston soveltuvuuden
perusteella.
Lisätietoja antavat talouspäällikkö Kari Jaakkola p. 040 3532 769 ja
seurakuntamestari Eila Majava p. 0400 189 120.
Sopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Hinta tarkistetaan vuosittain
maanrakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Taivalkosken
seurakunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset joko
kokonaan tai osittain.
Tarjoukset jätettävä pe 27.9.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostiin
kari.jaakkola@evl.fi tai postitse osoitteeseen Taivalkosken seurakunta /
taloustoimisto, Kirkkotie 7, 93400 Taivalkoski. Kuoreen merkintä
”Konetyötarjous”. ”
Määräaikaan 27.9.2019 mennessä saatiin saatiin seuraavat tarjoukset: :hinnat
alv 0 %
Yritys:

Pasi Kivimäki

Konetiedot: Bobcat S150, vm 2011, koneen leveys 180 cm, siipilumikauha
leveys 170-250 cm
Hinta:

50,00 euroa/h alv 0 %

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Yritys:

PÖYTÄKIRJA
02.10.2019

07 / 2019
Sivu 8 / 14

Pesiölä Oy

Konetiedot: Avant 750 siipilumikauhalla ja hiekottajalla
Avant 520 siipilumikauhalla
Volvo 30 L pyöräkone skaala-auralla ja lumikauhalla
Valmet 865 lumikauhalla, ruuvilingolla ja hiekoituskauhalla
Hinta:

46,00 euroa/h alv 0 %

Yritys:

L. Lehtoniemi Ky

Konetiedot: Traktori + etukuormaaja, lumikauha, aluepora, polanteen
poisto perälevy, lumilinko ja 1,5 kuution hiekoituskauha
Hinta:

49,00 euroa/h alv 0 %

Liite 1 tarjoukset.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää, että
1. seurakunnan kiinteistöjen ja hautausmaan lumityöt 01.11.2019 alkaen
annetaan Pesiölä Oy:lle tarjouspyynnön mukaisesti.
2. sopimus on toistaiseksi voimassa oleva siten, että irtisanomisaika on
molemmin puolin 60 vrk.
3. hinta tarkistetaan vuosittain maanrakennuskustannusindeksin 2015=100
muutoksen mukaisesti niin, että peruspisteluku on marraskuu 2019.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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SEURAKUNNAN KONEELLINEN HAUTOJEN KAIVUU
K-neuvosto 99 §
Seurakunnan koneellinen hautojen kaivuun ja tarvittaessa haudanpeiton
tarjouspyyntö on ilmoitettu Taivalkosken Sanomissa 19.09.2019.
Urakkasopimus tehdään toistaiseksi voimassaoleviksi siten, että
irtisanomisaika on molemmin puolin 60 vrk. Hinnat tarkistetaan vuosittain
maanrakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti.

”ILMOITUS:
TARJOUSPYYNTÖ 1.11.2019 ALKAEN TAIVALKOSKEN
SEURAKUNNAN HAUDANKAIVUUSTA
Taivalkosken seurakunta pyytää tarjousta koneellisesta ympärivuotisesta
haudankaivuusta (noin 60 kpl vuodessa) Kaakkurivaaran hautausmaalla.
Tarvittaessa myös koneellinen haudan peitto.
Tarjouksesta tulee ilmetä yksikköhinta (alv 0%) haudankaivuulle ja haudan
peitolle yhdeltä hautasijalta ja konetiedot. Urakoitsija valitaan hinnan ja
kaluston soveltuvuuden perusteella.
Lisätietoja antavat talouspäällikkö Kari Jaakkola p. 040 3532 769 ja
seurakuntamestari Eila Majava p. 0400 189 120.
Sopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Hinta tarkistetaan vuosittain
maanrakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Taivalkosken
seurakunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset joko
kokonaan tai osittain.
Tarjoukset jätettävä pe 27.9.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostiin
kari.jaakkola@evl.fi tai postitse osoitteeseen Taivalkosken seurakunta /
taloustoimisto, Kirkkotie 7, 93400 Taivalkoski. Kuoreen merkintä
”Konetyötarjous”. Määräaikaan 27.9.2019 mennessä saatiin seuraavat
tarjoukset: hinnat alv 0 %
Yritys:

Pasi Kivimäki

Konetiedot: Bobcat S130, vm. 2005, koneen leveys 170 cm. Varustuksena
kaivulaite pikakiinnitteisenä ja 170 cm leveä maakauha
koneen omaan puomistoon
Hinta:

65,00 euroa alv 0 % avaaminen
50,00 euroa alv 0 % peittäminen
30,00 euroa alv 0 % /toisen tai useamman avaaminen tai
peittäminen samalla käyntikerralla

Liite 2 tarjous.
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Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää, että
1. seurakunnan koneellinen hautojen kaivuu 01.11.2019 alkaen annetaan
Pasi Kivimäelle tarjouspyynnön mukaisesti.
2. sopimus on toistaiseksi voimassa oleva siten, että irtisanomisaika on
molemmin puolin 60 vrk.
3. hinta tarkistetaan vuosittain maanrakennuskustannusindeksin 2015=100
muutoksen mukaisesti niin, että peruspisteluku on marraskuu 2019.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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ALOITE; HAUTAKYNTTILÖIDEN HANKINTA SANKARIHAUDOILLE SUOMEN
ITSENÄISYYSPÄIVÄLLE
Kirkkoneuvosto 100 §
Sotaveteraanien Taivalkosken osasto ja Rintamaveteraanien Taivalkosken
osasto ovat toimittaneet aloitteen Taivalkosken kuntaan kunnanhallitukselle
ja Taivalkosken seurakuntaan kirkkoneuvostolle hautakynttilöiden
hankinnasta sankarihaudoille Suomen itsenäisyyspäivänä.
Aloitteessa ehdotetaan, että kunta ja seurakunta hankkisivat hautakynttilät
vuorovuosina niin, että 2019 hankintavuoro olisi kunnalla. Hautakynttilöitä
tulee hankkia 150 kpl vuosittain.
Eri järjestöjen, jotka tekevät veteraaniperinne työtä, tulevat huolehtimaan
joulukuun 5. päivän illalla hautakynttilöiden sytyttämisestä.
Järjestöt toivovat aloitteen johtavan myönteiseen päätökseen.
Liite 3.
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto päättää, että Taivalkosken seurakunta sitoutuu omalta
osaltaan hankkimaan vuorovuosin sankarihautausmaalle 150 kpl
hautakynttilöitä.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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KIRKON REMONTIN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN VALINTA
Kirkkoneuvosto 101 §
Kirkkovaltuuston vahvistamassa toimintasuunnitelmassa on kiinteistöosiossa
kehitysnäkymissä vuosille 2020-2021 seuraava maininta.
” Kirkon remontti on odottamassa muutaman vuoden kuluttua. Olisi
järkevää perustaa suunnittelutyön pohjaksi ”kirkon remontin
suunnittelutyöryhmä” joko vuonna 2019 tai 2020.”
Suunnittelutyöryhmän tarkoituksena on alkuvaiheessa selvittää seurakunnan
toiminnan näkökulmasta kirkon remonttiin liittyvät toiveet ja kehitysideat.
Suunnittelutyöryhmän tulee antaa kirjallinen raporttinsa kirkkoneuvostolle
31.10.2020 mennessä.
Nyt nimitettävä suunnittelutyöryhmä toimii siihen saakka, kunnes
varsinainen hankesuunnitelma käynnistetään.
Työntekijöistä suunnittelutyöryhmään voisivat vakituisesti kuulua
kirkkoherra, seurakuntamestari ja talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto voisi
nimetä työryhmään 3-4 jäsentä.
Työryhmän koollekutsujana toimii talouspäällikkö.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto nimeää kirkon remontin suunnittelutyöryhmän.

Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi kirkon remontin suunnittelutyöryhmään
työntekijöistä kirkkoherran, seurakuntamestarin ja talouspäällikön.
Luottamushenkilöistä suunnittelutyöryhmään valittiin Ulla Majava, Sirpa
Pauna ja Pekka Turpeinen.
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JOHTOKUNTIEN, KIRKKONEUVOSTON ALAISTEN TOIMIKUNTIEN JA VIRANHALTIJAIN
PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvosto 102 §

Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat johtokuntien ja kirkkoneuvoston
alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
-

Kasvatustyön johtokunnan suunnittelupalaveri 15.8.2019 (muistio)
Yleisen seurakuntatyön johtokunnan kokous 10.9.2019

Viranhaltijapäätökset:
Vs. kirkkoherra Maaria Perälä
- Päätökset 70 – 75 (Populus) 12.8.2019 – 25.9.2019 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)
11/2019 10.6.2019
Sini Hökän palkkaaminen nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi
12/2019 3.7.2019
Rippikoulumaksusta vapauttaminen
13/2019 3.7.2019
Oikeus avustaa ehtoollisella/Sini Hökkä
14/2019 16.7.2019
Kolehtikohteen muutos 8.9.2019
15/2019 26.8.2019
Kanttorin viransijaisuus 10.9. – 31.12.2019
16/2019 9.9.2019
Kolehtikohteen muutos 15.9. ja 22.9.2019
Talouspäällikkö Kari Jaakkola:
- Päätökset 75 - 83 (Populus) 12.8.2019 – 25.9.2019 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)
7/2019 2.9.2019
Toistaiseksi voimassa olleen lumenauraussopimuksen irtisanominen
kilpailutuksen vuoksi T:mi Lauri Lehtoniemen kanssa.
Kirkkoherran ja talouspäällikön päätökset sisältävät Julkisuuslain 24
1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty
hakasulkeisiin.
Päätösehdotus (khra):

Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittujen johtokuntien ja
toimikuntien päätöksiä sekä viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
02.10.2019

07 / 2019
Sivu 14 / 14

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 103 §

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 11
Nro 12
Nro 13

Vuoden 2020 kirkkokolehdit
Uudet hallinnolliset mallisäännöt
Vuoden 2020 talousarvion valmistelun perusteita

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Nro 2

Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän
järjestelyerän laskeminen

3. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
-

Infokirje kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten
vaalista.

4. Saapuneet muut kirjeet
Päätösesitys (khra):

Edellä luettelut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvosto 104 §

Vs. kirkkoherra Maaria Perälä informoi kirkkoneuvostoa helmikuussa
olevasta kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalista.
Taivalkosken kirkkokuoro ry viettää 70 –vuotis juhlaansa 17.11.2019
juhlamessulla ja juhlatilaisuudella seurakuntatalolla.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 105 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.13.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

