TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
15.06.2022

04 / 2022
Sivu 1 / 14

Kokousaika:

15.06.2022 klo 16.00 – 18.35

Kokouspaikka:

Seurakuntatalon neuvotteluhuone

Läsnä:

Törmänen Tuomo
Majava Ulla
Buller Osmo
Ihme Maaret
Lämsä Kerttu
Turpeinen Pekka

Poissa:

Keränen Oiva

Muut saapuvilla olleet:

Karjalainen Harri
Pauna Sirpa
Jaakkola Kari

Pöytäkirjantarkastajat:

53 §: Osmo Buller ja Pekka Turpeinen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Tuomo Törmänen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

kirkkovaltuuston varapj
kirkkovaltuuston pj
talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoski 15. päivänä kesäkuuta 2022

__________________________________
Osmo Buller

_______________________________
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 15. päivänä kesäkuuta 2022 alkaen klo 16.00.
ESITYSLISTA
51 §
52 §
53 §
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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 17.5.2022 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Kanttorin viransijaisuus
Kirkkoherran ja talouspäällikön ajankohtaiskatsaukset
Syksyn 2022 kokousaikataulu
Tutustumismatka ystävyysseurakuntiin
Henkilökunnan vuosilomat lomakaudella 1.5.–30.9.2022
Valmiussuunnitelma
Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 11. päivänä kesäkuuta 2022

Puheenjohtaja
Tuomo Törmänen
kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 16.6.–30.6.2022
toimiston aukioloaikana klo 9.00–14.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 51 §

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 52 §

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 11.6.2022.

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 53 §

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 54 §
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvosto 55 §
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat johtokuntien ja kirkkoneuvoston
alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
- Kasvatustyön johtokunta
- Yleisen seurakuntatyön johtokunta
- Diakoniatyön johtokunta
Viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherra Tuomo Törmänen
- Päätökset 3 - 12 (Populus) 21.4.2022 – 10.6.2022 (päätösluettelo nähtävillä
kokouksessa)
Talouspäällikkö Kari Jaakkola:
- Päätökset 36 - 67 (Populus) 21.4.2022 – 10.6.2022 (päätösluettelo
nähtävillä kokouksessa)
Vs. kirkkoherra Raili Suviranta:
- Päätökset 1 - 5 (Populus) 21.4.2022 – 10.6.2022 (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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 17.5.2022 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkoneuvosto 56 §
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 17.5.2022
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston
toimivallan ulkopuolelle tai ole muutoin lainvastaisia.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KANTTORIN VIRANSIJAISUUS
Kirkkoneuvosto 57 §
Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 24.4.2022 kanttori Marjukka
Simunalle virkavapautta Taivalkosken seurakunnan kanttorin virasta ajalle
25.8.2022–13.08.2023.
Kanttorin viransijaisuuden hakuaika päättyi maanantaina 23.5.2022 klo
15.00. Määräaikaan mennessä viransijausuutta hakivat Anni Pesälä ja Sauli
Vaitiniemi. Johtoryhmä päätti 23.5.2022 kutsua molemmat hakijat
haastatteluun kirkkoneuvoston kokoukseen. Kirkkoherra kutsui
musiikilliseksi asiantuntijaksi haastatteluun ja näytetilaisuuteen Kuusamon
seurakunnan kanttorin Jukka Jaakkolan.
Hakijoiden hakemukset ovat esityslistan liitteenä 2. Asiantuntijan lausunto
on liitteenä 3.
Kanttorin viran tehtävissä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, kyky
yhteistyöhön ja kokonaisnäkemys seurakunnan musiikkityöstä erilaiset
musiikkityylit ja toiveet huomioiden. Jumalanpalveluselämän monipuolinen
musiikki ja kuorotoiminta ovat merkittävä osa kanttorin työtä. Arvostamme
taitoa monipuoliseen viestintään.
Kanttorin viran palkkaus on vaativuusryhmä 502 mukainen.
Ennen viransijaisuuden vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom.
mukainen ote rikosrekisteristä.
Kanttorin viransijaisuuden täyttämisellä on positiiviset vaikutusten lasten ja
nuorten mahdollisuuksiin toimia kotiseurakunnassa. Lapset ja nuoret ovat
merkittävä seurakunnan musiikkityön kohderyhmä. Lasten ja nuorten
kuorotoiminta sekä rippikoulutyö ovat merkittävä osa kanttorin tehtävien
kokonaisuutta.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto
a) valitsee viransijaiseksi kanttoriksi ajalle 25.8.2022–13.08.2023 Anni
Pesälän. Valinnan perusteena on haastatteluista ja musiikillisista näytteistä,
sekä asiantuntijan lausunnosta muodostunut kokonaisarvio.
b) päättää, että ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä KL 6:33§:n mukainen
rikosrekisteriote.
c) päättää, että koeajan pituus on viisi kuukautta.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN AJANKOHTAISKATSAUKSET
Kirkkoneuvosto 58 §
Kirkkoherra ja talouspäällikkö esittävät ajankohtaiskatsaukset seurakunnan
ajankohtaisista asioista.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto kuulee kirkkoherran ja talouspäällikön
ajankohtaiskatsaukset ja käy keskustelua katsausten pohjalta.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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SYKSYN 2022 KOKOUSAIKATAULU
Kirkkoneuvosto 59 §
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 keskiviikkona 24.8. klo
15.00, keskiviikkona 14.9. klo 16.00, tiistaina 4.10. klo 16.00, keskiviikkona
2.11. klo 16.00 ja keskiviikkona 23.11. klo 16.00.
Kokouspaikka on kirkkoherranviraston neuvotteluhuone, ellei puheenjohtaja
toisin ilmoita.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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TUTUSTUMISMATKA YSTÄVYYSSEURAKUNTIIN
Kirkkoneuvosto 60 §
Taivalkosken seurakunnalla on ollut vuosikymmenten ajan
ystävyysseurakuntasopimukset Espoon Tapiolan seurakunnan ja Pärnun
Eliisabetin seurakunnan kanssa. Viime vuosina yhteydenpito
ystävyysseurakuntiin on ollut valitettavan vähäistä.
Pärnun Eliisabetin seurakunnan ja Espoon Tapiolan seurakunnan edustajat
ovat kutsuneet Taivalkosken seurakunnan edustajia vierailuille seurakuntiin.
Samalla matkalla on luonnollista ja tarkoituksenmukaista vierailla
molemmissa seurakunnissa.
Matka Pärnun Eliisabetin seurakuntaan ja Espoon Tapiolan seurakuntaan olisi
mahdollista järjestää 2.–5.9.2022. Matka mahdollistaisi ystävyysseurakuntien
yhteistyön uudelleen virittelyn.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto päättää, että Taivalkosken seurakunta järjestää
tutustumismatkan Espoon Tapiolan seurakuntaan ja Pärnun Eliisabetin
seurakuntaan 2.–5.9.2022. Kirkkoherra nimeää matkalla osallistuvat
työntekijät. Kirkkoneuvosto nimeää matkalle osallistuvat luottamushenkilöt.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston edustajiksi
tutustumismatkalle nimettiin Maaret Ihme, Harri Karjalainen, Ulla Majava ja
Pekka Turpeinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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HENKILÖKUNNAN VUOSILOMAT LOMAKAUDELLA 1.5.–30.9.2022
Kirkkoneuvosto 61 §
Kirkkojärjestyksen (KJ 6.8.1) kirkkoneuvosto myöntää vuosiloman
seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle. Kirkkojärjestyksen (KJ 6.8.3)
mukaan kirkkoherra myöntää vuosiloman seurakunnan papin viran haltijalle.
Kirkkoherran vuosiloman myöntää kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 6.8.4)
tuomiokapituli.
Viranhaltijoilla ja työntekijöillä on ollut mahdollisuus esittää toivomuksensa
loman ajankohdasta. Toivomukset on huomioitu mahdollisuuksien mukaan.
Työntekijöiden loma-anomukset ovat kootusti liitteessä 3.
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoherra myöntää vuosiloman seurakunnan
papistolle.
Seurakuntapastori Raili Suviranta on kirkkoherran päätöksellä vuosilomalla
27.6.–24.7.2022 (20 lomapäivää).
Kirkkoherran vuosiloman on vahvistanut Oulun hiippakunnan
tuomiokapituli. Kirkkoherra Tuomo Törmänen on vuosilomalla 22.6.–
3.7.2022 ja 25.7.–21.8.2022 (13 vuosilomapäivää, 5 jäännöslomapäivää,
leirivapaita ja siirtovapaita) Kirkkoherran vuosiloman aikana vs.
kirkkoherrana toimii seurakuntapastori Raili Suviranta.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto
a) myöntää seurakunnan työntekijöille vuosilomat liitteen mukaisesti
b) valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön tekemään pieniä muutoksia
myönnettyihin lomiin ja myöntämään jäännöslomat.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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VALMIUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN JA VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 62 §
Seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä tulee olla valmiussuunnitelma.
Valmiussuunnittelun tarkoituksena on turvata organisaation toiminta ja
erityisesti sen perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnittelu
käsittää organisaation toiminnan suunnittelun häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa sekä tarpeelliset ennakkotoimenpiteet tämän toiminnan
varmistamiseksi. Eri suunnitelmien on täydennettävä toisiaan.
Toimintavalmiuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittava suunnittelu ja sen
edellyttämät muut valmistelut muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyy
organisaatiosta riippuen erilaisia toimia.
Viranomaisen tulee huolehtia lakisääteisistä tehtävistään kaikissa
olosuhteissa, myös poikkeusoloissa. Yleiset säännökset varautumisesta
poikkeusoloihin ovat valmiuslaissa (1552/2011) sekä väestönsuojelun osalta
lisäksi pelastuslaissa (379/2011). Pelastuslaissa on lisäksi säännöksiä siitä,
mitä jokaisen tulee tehdä turvallisuuden ja toimintavalmiuden
ylläpitämiseksi. Kirkollishallinnon varautumista koskevia erityissäännöksiä
on kirkkolaissa. Poikkeusolojen vaikutuksesta kirkollishallintoon ja sen
päätöksentekoon säädetään kirkkolain 25 luvun 14 §, 15 § ja 15 a §:ssä.
Seurakuntien varautumisen perustana on kirkkolain 1 luvun 2 §:n säännös
kirkon tehtävästä.
Sen mukaan kirkko tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja
jakaa sakramentteja sekä toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja
lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Tämä merkitsee, että kirkon tulee
varautua hoitamaan perustehtäväänsä kaikissa oloissa. Yhteiskunnan
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kirkon tehtävän toteuttamisen merkitys
korostuu.
Valmiussuunnitelmalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden ja keinojen
selvittämistä ja järjestelmällistä esittämistä, joihin on ryhdyttävä, jotta
organisaation toiminta ja hallinto voidaan normaalioloista poikkeavissa
olosuhteissa järjestää. Kirkkohallitus on laatinut valmiussuunnitelman
laatimisohjeen vuonna 2019.
Valmiussuunnittelun lähtökohtana on, että seurakunnilla on velvollisuus
huolehtia tehtävistään kaikissa olosuhteissa. Toimintoja voidaan joutua
poikkeusoloissa järjestelemään uudelleen ja tilanteet saattavat muuttua
nopeasti ja yllätyksellisesti. Toiminnan, hallinnon ja johtamistoimenpiteiden
on sovelluttava tilanteiden muutoksiin. Poikkeusoloissa seurakunnat voivat
täydentää niiden tehtävien hoitamista, joista kunnat normaalioloissa
huolehtivat. Tällaisia ovat mm. päivähoito ja nuorisotyö. Seurakunnissa
valmiustoimen ylin hallintoelin on kirkkoneuvosto. Se hyväksyy
seurakunnan valmiussuunnitelman ja siihen tehtävät olennaiset muutokset ja
luo valmiussuunnittelua varten organisaation. Hyväksyttävät suunnitelmat
valmistelee kirkkoneuvoston nimeämä valmiustoimikunta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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Valmiustoimikunta myös hyväksyy suunnitelman yksityiskohtaisemmat
liitteet.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää, että
1. nimetään Taivalkosken seurakunnan valmiustoimikunta, jonka
puheenjohtajana toimii kirkkoherra, työntekijöiden nimeämä henkilöstön
edustaja, 1-2 kirkkoneuvoston nimeämää edustajaa ja talouspäällikkö, joka
toimii valmiustoimikunnan sihteerinä,
2. valmiustoimikunnalle annetaan tehtäväksi valmistella esitys päivitetyksi
valmiussuunnitelmaksi
3. Taivalkosken seurakunnan valmiuspäällikkönä toimii kirkkoherra Tuomo
Törmänen
4. valmiustoimikunta voi käyttää valmiussuunnitelman laatimiseen
ulkopuolista asiantuntijaa

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston edustajiksi
nimettiin Oiva Keränen ja Pekka Turpeinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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TYÖSUOJELUTARKASTUKSEN TARKASTUSKERTOMUS
Kirkkoneuvosto 63 §
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualueen suorittama
työsuojelutarkastus Taivalkosken seurakunnassa on toteutettu loka joulukuun 2021 aikana. Tarkastuksen on suorittanut työsuojelutarkastaja
Saara Tapojärvi ja tarkastuskokoukseen ovat seurakunnan puolesta
osallistuneet työsuojelupäällikkö Kari Jaakkola ja työsuojeluvaltuutettuna
seurakuntamestari Eila Majava.
Ennen varsinaista tarkastusta toteutettiin henkilöstökysely, jossa erityisenä
kohteena oli työn psykososiaaliset kuormitustekijät.
Kokonaisarviona tarkastuksesta on, ettei merkittäviä puutteita tai
korjauskohteita tullut esiin. Havaitut puutteet tai toimintaohjeet
työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyen on käynnistetty ja valmistuvat
kuluvan syksyn aikana.
Alkuperäinen tarkastuskertomus on nähtävänä kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Päätösesitys (tp):

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi työsuojelutarkastuksen raportin ja niiden
perusteella suoritetut toimenpiteet.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 64 §

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

Kirkon yleisten tietoturvamääräysten väliaikainen muutos
Vaalikirjeen tilaaminen

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Nro 4

Lisäyksiä luottamusmieskursseihin

3. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
4. Saapuneet muut kirjeet

Päätösesitys (khra):

Edellä luettelut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvosto 65 §

Todettiin, ettei ollut.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 66 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Pykälät: 52, 53, 55, 57, 61,
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 18.35.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

