TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
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PÖYTÄKIRJA
08.02.2022

01 / 2022
Sivu 1 / 14

Kokousaika:

08.02.2022 klo 16.00 – 18.46

Kokouspaikka:

Järjestettiin teams-etäyhteydellä

Läsnä:

Törmänen Tuomo
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 pj
talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

3 §: Osmo Buller ja Pekka Turpeinen

Poissa:

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Tuomo Törmänen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoski 10. päivänä helmikuuta 2022

__________________________________
Osmo Buller

_______________________________
Pekka Turpeinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: Taivalkoski ______________________________________

Varmentaa:

____________________________________
Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
08.02.2022

01 / 2022
Sivu 2 / 14

KOKOUSKUTSU
Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntasalissa tiistaina 8. päivänä
helmikuuta 2022 alkaen klo 16.00.

ESITYSLISTA
1 §
2 §
3 §
4 §
5 §
6 §
7 §
8 §
9 §
10 §
11 §
12 §
13 §
14 §
15 §
16 §

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen
ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Viranhaltijain päätösten ottaminen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
Kirkkovaltuuston kokouksen 29.11.2021 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Kirkkoneuvoston kokousaikataulu keväällä 2022
Kirkkoherran ja talouspäällikön ajankohtaiskatsaukset
Metsästysvuokrasopimus / Majovasuon riistapojat ry
Metsästysvuokrasopimus / Sorsavaaran riista ry
Nuorisotyönohjaajan virka
Uurnalehtoalueen, uurnamuistomerkin ja tyhjän sylin muistopaikan suunnitelmien
hyväksyminen
Taivalkosken kirkon korjaus- ja muutostöiden arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelijan
valinta
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 3. päivänä helmikuuta 2022

Puheenjohtaja
Tuomo Törmänen
kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 11.2.–
25.2.2022 sen aukioloaikana ma - ke klo 9.00–12.00.
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 1 §

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 2 §

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 jaettu kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 3.2.2022.

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 3 §

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 Osmo Buller ja Pekka
Turpeinen. Kohdat b ja c hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 4 §
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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TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
08.02.2022

01 / 2022
Sivu 4 / 14

VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvosto 5 §
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat johtokuntien ja kirkkoneuvoston
alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
Viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherra Tuomo Törmänen
- Päätökset 1 – 11 (Populus) 16.11.2021 – 2.2.2022 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)

Talouspäällikkö Kari Jaakkola:
- Päätökset 90 – 109/21 ja 1 – 11/22 (Populus) 16.11.2021 – 2.2.2022
(päätösluettelo nähtävillä kokouksessa)

Kirkkoherran ja talouspäällikön päätökset sisältävät Julkisuuslain 24
1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty
hakasulkeisiin. (liite 1)
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittujen johtokuntien ja
toimikuntien päätöksiä sekä viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 29.11.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkoneuvosto 6 §
Kirkkolain mukaan kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpanosta. (KL 10:1,4)
Kirkkolain mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös
on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää
päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia
valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi. (KL 10:6,1)
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallintooikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä.
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston
päätöksestä on kulunut umpeen. (KL 10:6,2)
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksen 29.11.2021
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston
toimivallan ulkopuolelle tai ole muutoin lainvastaisia.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU KEVÄÄLLÄ 2022
Kirkkoneuvosto 7 §
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisiensa ajan
ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti
pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. (KJ 9:1)
Kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston
päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:n mukaan Kirkkoneuvoston kutsuu koolle
puheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan, jollei
kirkkoneuvosto toisin päätä. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa
kokousaikansa suunnitelman.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset järjestetään maanantaina 21.2. klo
16.00, maanantaina 21.3. klo 16.00, maanantaina 25.4. kello 16.00 ja
maanantaina 30.5. klo 16.00.
Kokouspaikka on kirkkoherranviraston neuvotteluhuone, ellei puheenjohtaja
toisin ilmoita.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN AJANKOHTAISKATSAUKSET
Kirkkoneuvosto 8 §
Kirkkoherra ja talouspäällikkö esittävät ajankohtaiskatsaukset seurakunnan
ajankohtaisista asioista.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto kuulee kirkkoherran ja talouspäällikön
ajankohtaiskatsaukset ja käy keskustelua katsausten pohjalta.
Päätös:

Kuultiin ajankohtaiskatsaukset kirkkoherralta ja talouspäälliköltä, sekä
käytiin keskustelua ilman pöytäkirjamerkintöjä ajankohtaisista asioista.
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METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS / MAJOVASUON RIISTAPOJAT RY
Kirkkoneuvosto 9 §
Majovasuon riistapojat ry:n metsästysvuokrasopimus on päättynyt
31.12.2021. Metsästysvuokrasopimus on oikeuttanut metsästämään
seurakunnan Näverin tilalla yhteensä 22,4 ha, sekä 2019 sopimukseen
liitettiin Heinäojan tilan maat noin 18 ha. Vuokrasopimus oli tehty 10
vuoden ajaksi.
Vuokra on ollut 100 euroa (10 vuotta) Näverin tilalta, 20 euroa (2,5 vuotta)
Heinäojan tilalta ja maksu on tapahtunut kertakorvauksena.
Majovasuon riistapojat ry haluaa uusia vuokrasopimuksen edellä
mainituille alueille seuraavin ehdoin:
1. Metsästysvuokrasopimus koskee hirvieläinten ja pienpetoeläinten
metsästystä.
2. Sopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.
3. Sopimus on voimassa 10 vuotta: 1.1.2022 - 31.12.2031.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Metsästysvuokrasopimus Majovasuon riistapojille uusitaan Näverin ja
Heinäojan tiloille hirvieläinten ja pienpetoeläinten metsästystä varten
1.1.2022 - 31.12.2031 väliseksi ajaksi.
2. Vuokra on 180 euroa ja tapahtuu kertamaksuna.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS/SORSAVAARAN RIISTA RY
K-neuvosto 10 §
Sorsavaaran Riista ry:n metsästysvuokrasopimus on päättynyt 31.12.2021.
Metsästysvuokrasopimus on oikeuttanut metsästämään seurakunnan
Virvikkosuon ja Vastike-Pesiön tiloilla yhteensä noin 106 ha.
Vuokrasopimus oli tehty 10 vuoden ajaksi.
Vuokra on ollut 100,00 euroa ja maksu on tapahtunut kertakorvauksena.
Sorsavaaran Riista ry haluaa uusia vuokrasopimuksen edellä mainituille
alueille seuraavin ehdoin:
1. Metsästysvuokrasopimus koskee hirvieläinten ja pienpetoeläinten
metsästystä.
2. Sopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.
3. Sopimus on voimassa 10 vuotta: 1.1.2022 - 31.12.2031.
Päätösehdotus (tp):

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Metsästysvuokrasopimus uusitaan Virvikkosuon ja Vastike-Pesiön
tiloille hirvieläinten ja pienpetoeläinten metsästystä varten 1.1.2022 31.12.2031 väliseksi ajaksi.
2. Vuokra on 250 euroa ja tapahtuu kertamaksuna.
Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
Kirkkoneuvosto 11 §
Taivalkosken seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaa on hoidettu useiden
vuosien ajan väliaikaisjärjestelyin. Taivalkosken seurakunnassa on yksi
nuorisotyönohjaajan virka.
Taivalkosken seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran vastuualueina ovat
varhaisnuorisotyön, nuorisotyön ja rippikoulutyön kokonaisuus.
Nuorisotyöntekijä osallistuu myös seurakunnan jumalanpalveluselämän
toteuttamiseen.
Nuorisotyöntekijän viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä
vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, itsenäistä työotetta sekä
kokonaisnäkemystä nuorisotyön ja rippikoulutyön monipuolisesta
kehittämisestä. Nuorisotyönohjaajan viran hoitamisessa korostuvat lisäksi
kyky nykyaikaiseen nuoret tavoittavaan viestintään ja sosiaalisessa mediassa
toimimiseen.
Viran kelpoisuusehtona on kirkon nuorisotyöhön kelpoistavat tutkinnot
(Kirkon säädöskokoelma nro 102:
- Sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK tai piispainkokouksen
aikaisempien päätösten mukaiset kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan
kelpoistavat tutkinnot.
- tutkintoon tulee kuulua vähintään 90 opintopisteen teologiset sekä
seurakunnan ja kirkon työhön liittyviä opintoja.
Nuorisotyönohjaajan esihenkilönä toimii kirkkoherra. Nuorisotyönohjaajan
viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502.
Nuorisotyönohjaajan viran auki julistamisella on positiiviset vaikutusten
lasten ja nuorten mahdollisuuksiin toimia kotiseurakunnassa. Seurakunnan
nuorisotyössä pitkäjänteisellä työllä on suuri merkitys työn edellytyksille ja
jatkuvuudella. Vakituisen viranhaltijan valitseminen toivottavasti
mahdollistaisi nuorisotyöhön jatkuvuuden.
Kirkkolain mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista
hakumenettelyä. Viranhakuilmoitus on saatettava tiedoksi julkaisemalla se
seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa
muulla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä. Hakuaika on
vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta. (KL 10:1)
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain
mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Virantäytössä voidaan käyttää kuuden kuukauden
mittaista koeaikaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto
a) julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi. Viran hakuaika päättyy
11.3.2022 klo 15.00.
b) hyväksyy liitteenä olevan (liite 2) hakuilmoituksen. Hakuilmoitus
julkaistaan seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, seurakunnan
nettisivuilla ja Kotimaa-lehdessä.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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UURNALEHTOALUEEN, UURNAMUISTOMERKIN JA TYHJÄN SYLIN MUISTOPAIKAN
SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 12 §
Toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2021 oli kirjattu tavoitteeksi
hautausmaalle uurnalehtopaikan ja tyhjän sylin muistomerkin suunnittelu.
Kirkkoneuvosto nimesi maaliskuun kokouksessaan suunnittelutyöryhmään
kirkkoherran, talouspäällikön, seurakuntamestarin ja kirkkoneuvoston
edustajat Osmo Buller, Maaret Ihme ja Ulla Majava. Suunnittelutyöryhmä on
kokoustanut suunnittelijan kanssa kaksi kertaa.
Suunnittelutyö kilpailutettiin ja kirkkoneuvosto valitsi suunnittelijaksi RitvaLiisa Pihlajan, joka on suunnittelut mm. Limingan ja Pudasjärven seurakuntiin
vastaavia töitä.
Liitteenä (liite 3) Ritva-Liisa Pihlajan suunnitelmat (työselostus,
kustannusarvio, perustamisehdotukset, pysty ja vaakaleikkaukset)
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy
Ritva-Liisa Pihlajan suunnitelmat uurnalehtoalueesta, uurnamuistomerkistä ja
tyhjän sylin muistopaikasta.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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TAIVALKOSKEN KIRKON KORJAUS- JA MUUTOSTÖIDEN ARKKITEHTISUUNNITTELUN JA
PÄÄSUUNNITTELIJAN VALINTA
Kirkkoneuvosto 13 §
Korjaushanke koskee vuonna 1933 käyttöön vihittyä, arkkitehti Kauno S.
Kallion suunnittelemaa Taivalkosken kirkkoa. Kirkkorakennus on
asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2, jonka mukaisesti
kirkko on ”Maakunnallisesti arvokas suojeltava rakennus /
Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvan kannalta arvokas
rakennus, jota MRL 57.2§:n nojalla ei saa purkaa. Rakennuksessa
suoritettavat korjaustoimenpiteet, muutokset ja pihapiirin
täydennysrakentaminen tulee olla sellaista, että rakennusten ja pihapiirien
erityiset arvot säilyvät. Ennen rakennusta tai sen lähiympäristöä
muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata
tilaisuus lausunnon antamiseen”.
Kirkkolain perusteella Taivalkosken kirkko lukeutuu lisäksi kirkollisiin
rakennuksiin, joiden käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta ja jotka eivät
ole kirkkolailla suojeltuja, mutta joiden olennaista muuttamista koskevista
suunnitelmista on lain mukaan pyydettävä Museoviraston lausunto.
Taivalkosken seurakunta on pyytänyt tarjouksia Taivalkosken kirkon
arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelijan tehtävistä 21.1.2022 päivätyllä
tarjouspyynnöllä kuudelta arkkitehtitoimistolta, jotka ovat
Arkkitehtitoimisto Hannu Hiltula Oy, WSP Finland Oy, Arkkitehtitoimisto
Jorma Paloranta Oy, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, Sweco/Linja
Arkkitehdit ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy. Liite 4.
Määräaikaan 2.2.2022 klo 15.00 mennessä tarjouksen (liite 5) oli jättänyt
kaksi yritystä seuraavasti:
Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy
WSP Finland Oy

78 157,20 €
50 827,60 €

Kirkon remontin rahoitussuunnitelmassa on urakan kokonaishinnaksi
arvioitu noin 650.000 euroa. Suunnittelun osuudeksi on arvioitu 30.000
euroa. Jos halvemman tarjouksen jättänyt toimisto valittaisiin
suunnittelijaksi, olisi pää- ja arkkitehtisuunnitelmien laatiminen noin 7,8 %
kokonaisurakasta. Talouspäällikkö on selvittänyt viime aikoina remontissa
olleiden kirkkojen pää- ja arkkitehtisuunnitelmien kustannuksia urakan
kokonaissummaan verrattuna. Tyrnävän kirkon remontissa pää- ja
arkkitehtisuunnittelun kustannus oli 3,5 %, Kempeleen kirkon remontissa 3,6
% ja Kemijärven kirkon remontissa 2,9 % urakoiden kokonaishinnasta.
Päätösehdotus (tp):

Taivalkosken seurakunta hylkää saapuneet tarjoukset, koska arkkitehti- ja
pääsuunnittelun kustannukset ylittyvät noin 40 %:lla kustannusarvioon
nähden.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 14 §

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 28
Nro 29
Nro 30
Nro 31
Nro 1
Nro 2
Nro 3
Nro 4

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit
Partio seurakunnan työmuotona
Romanien kansallispäivän 8.4. huomioiminen seurakunnissa
Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
Kirkko ja hyvinvointialueet
Vuoden 2022 seurakuntavaalit: Vaalilautakunnan asettaminen,
äänestysalueet sekä vaaliasiakirjojen tilaamine
Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2022
Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
31.12.2021

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Nro 9
Nro 1

1. Luontoisetujen verotusarvon 1.1.2022 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2022 lukien
Virkojen uudet mallijohtosäännöt

3. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
4. Saapuneet muut kirjeet
Päätösesitys (khra):

Edellä luettelut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvosto 15 §

Keskusteltiin Kestilässä olevasta evakko muistomerkistä. Muistomerkki on
huonossa kunnossa. Tiedustellaan Tuomo Horsmalta mahdollisuutta alkaa
selvittämään muistomerkin kunnostusta yhteistyössä Taivalkosken kunnan ja
seurakunnan kanssa.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 16 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Pykälät: 2, 3, 5, 9, 10 ja 13
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 18.46.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

