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PYKÄLÄ

§1

KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan puheenjohtajan pitämällä hartaudella.

PÄÄTÖS

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Virsi 377, rukous.

§2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto päättää kokouksen ajasta, paikasta ja
kutsumistavasta. Kirkkoneuvoston johtosäännön 5§:n mukaan kokouskutsu tulee toimittaa
jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet jäsenistä on paikalla.

ESITYS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§3

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

ESITYS

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän pöytäkirjan.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Isokääntä ja Kalevi Kestilä.

§4

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§5

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat työryhmien muistiot:
-

ei toimitettuja muistioita

Viranhaltijapäätökset:
kirkkoherra
-päätökset ajalta 27.11.2019 – 30.01.2020
talouspäällikkö
-päätökset ajalta 27.11.2019 – 30.01.2020
diakonian viranhaltija Sanna Mäenpää
-päätökset ajalta 13.11.- 31.12.2019
Päätökset esitellään kokouksessa.
Viranhaltijapäätökset voivat sisältää Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32 mukaan salassa
pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.
ESITYS

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä siirretä
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§6

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO / KIRKKOVALTUUSTON
KOKOUS 27.11.2019
Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpanosta. 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 uudelleen käsiteltäväksi.
Kirkkolain 25 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava,
voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy
täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä
täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi.
Kirkkovaltuuston 27.11.2019 pidettyjen kokousten päätökset voidaan katsoa
täytäntöönpanokelpoisiksi.

ESITYS (vs.khra)
Kirkkoneuvosto päättää todeta, että kirkkovaltuuston päätökset 27.11.2019 ovat
täytäntöönpanokelpoiset.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§7

DIAKONIATYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUMISILMOITUS
Diakonian viranhaltija Sanna Mäenpää on ilmoittanut 29.12.2019 kirkkoherralle irtisanoutuvansa
Simon seurakunnan diakonian virasta 31.12.2019.

ESITYS (vs. khra)
Todetaan, että Sanna Mäenpää on ilmoittanut irtisanoutuvansa Simon seurakunnan diakonian
virasta 31.12.2019 alkaen. Todetaan, että Sanna Mäenpään virkasuhde Simon seurakunnassa
päättyi 31.12.2019.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§8

DIAKONIAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI
Simon seurakunnan diakonian virka on jäänyt 1.1.2020 vaille hoitajaansa. Kirkkoherra on
viranhaltijapäätöksellä palkannut Ritva Lampelan viransijaiseksi ajalle 10.2.2020 – 10.7.2020.
Lampelan työhön kuuluvat myös lähetyssihteerin tehtävät. Kevään kuluessa palataan diakonian
viran täyttämiseen.

ESITYS (vs. khra)
Keskustellaan diakonian viran kokoaikaisuudesta ja sisällöstä ja julistetaan virka haettavaksi
kevään kuluessa.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Asiaan palataan kevään kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§9

TALOUSARVION 2020 TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja
viranhaltijat saavat tiedon kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarvoista
ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon
liittyvistä ohjeista. (Taloussääntö II 4§)
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä
määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoksi ulkoiset toimintakatteen määrärahat
(nettoperiaate). Hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset erät eivät ole sitovia.
Talousarvioon otettua määrärahaa ei saa kirkkovaltuuston luvatta ylittää eikä
käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen. Kirkkovaltuusto
voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto
päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta,
määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan
myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista.
Talousarvioon merkittyä hankintaa ei viedä hallintokäsittelyyn. Hankinnan
suorittaa työalasta vastaava vakituinen henkilö määrärahojen puitteissa.
Suuremmissa hankinnoissa neuvotellaan kirkkoherran kanssa.
Hankittaessa työsuorituksia yksityisiltä elinkeinoharjoittajilta tulee tarkistaa
eläkevakuutuksen olemassaolo ja ennakkoperintärekisteriin kuuluminen.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt, 27.11.2019 § 30, kirkkoneuvoston esityksen
talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022.
Talousarvio annetaan työntekijöille tammikuussa ja tallennetaan kaikkien
yhteiseen it-kansioon.
Kirkkoneuvosto on antanut ohjeet 25.2.2019 § 10 valtuustokaudelle 2019-2022
seuraavasti:
SEURAKUNNAN OSTO- JA MATKA- SEKÄ MYYNTILASKUJEN
HYVÄKSYMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2019-2022
Simon seurakunnassa on noudatettu käytäntöä, jossa seurakunnan laskut on kirkkoneuvoston
puolesta hyväksynyt kirkkoherra. Kirkkoherran laskut puolestaan on hyväksynyt
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Hankinnat/tilaukset suorittaa seurakunnan vakinaisessa
virassa tai työsuhteessa oleva työntekijä.
Seurakunta hoitaa yhdessä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa osto-, matka- ja
myyntilaskujen käsittelyn sähköisesti.
Laskut tulevat työlistalle josta talouspäällikkö tai toimistosihteeri siirtää laskut kiertoon
tarkistusta, tiliöintiä ja hyväksyntää varten. Myyntilaskuluettelot tulevat talouspäällikön ja
toimistosihteerin työlistalle. Myyntilaskuluettelot hyväksynnän suorittaa toimistosihteeri.
Simon seurakunnan taloussääntö III 11§ Hankinnat
Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja kirkkoneuvoston
hyväksymän hankintaohjeen mukaisesti.
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
Kirkkohallituksen ohjeet hankinta-asioista: sakasti.evl.fi/hankinnat
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi

Simon seurakunnan taloussääntö III 12§ Osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus ja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
tositteiden hyväksyminen
Kirkkoneuvosto antaa ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus- ja
hyväksymismenettelystä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu aina vähintään
kaksi henkilöä, asiatarkastaja ja hyväksyjä.
Kirkkoneuvosto/talouspäällikkö päättää, ketkä hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja
tulotositteet.
Myyntilaskutustiedot ja muistiotositteet on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista kirjanpitoon. Pelkkä laatijan
allekirjoitus ei riitä.
Ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta,
asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Merkinnät tehdään sähköisesti Kipan järjestelmässä. Menettelyllä
varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea,
hankinta/tilaus perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on annettujen määräysten mukainen sekä siitä, että
maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä.
Kirkkoneuvoston ohjeessa on mainittava ainakin, että tavaran tai palvelun tilaaja (asiatarkastaja) tarkastaa, onko
lasku tilauksen ja toimituksen mukainen ja että hankintaluvan antanut ja määrärahasta vastaava henkilö (hyväksyjä)
hyväksyy laskun maksettavaksi.

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää
1) hankinnat suorittaa seurakunnan vakituinen viranhaltija tai työsuhteessa oleva työntekijä,
julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti;
2) laskujen vastaanoton työlistalta suorittavat talouspäällikkö tai toimistosihteeri, laskut
laitetaan kiertoon tarkistettavaksi henkilöille, jotka ovat laskun tarkoittaman tavaran tai
palvelun vastaanottaneet;
3) laskujen numero-, asia- ja vastaanotto- sekä määrärahatarkistusten jälkeen lasku lähtee
hyväksyttäväksi kirkkoherralle, kirkkoherran laskut hyväksyy kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja;
4) esteellisyystapauksissa laskujen hyväksyjinä toimivat kirkkoherra tai talouspäällikkö ja jos
molemmat em. henkilöt ovat esteellisiä, hyväksyjänä toimii kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja;
5) matkalaskujen asiatarkastuksen suorittaa talouspäällikkö jonka jälkeen kirkkoherra
hyväksyy laskun, kirkkoherran matkalaskut hyväksyy talouspäällikkö.

KN PÄÄTÖS 25.2.2019 § 10

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto toteaa, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat/
työsuhteiset saavat tiedon kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja
toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 10

TARJOUSPYYNNÖN HYVÄKSYMINEN JA VALVOJAN VALINTA KIRKON JA
KELLOTAPULIN KATTOJEN TERVAUKSESTA
Talousarviossa vuodelle 2020 on varauduttu kirkon ja kellotapulin kattojen tervaukseen.
Kirkkoneuvosto on valinnut hankkeelle työryhmän.

ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto hyväskyy tarjouspyynnön. (esitellään kokouksessa)
Kirkkoneuvosto hyväksyy valvojaksi ja hankkeen vetäjäksi Arkkitehtitoimisto Jari Miettusen.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 11

KIRKON JA KELLOTAPULIN PALOILMOITINLAITTEISTO
Talousarviossa vuodelle 2020 on varauduttu kirkon paloilmoitinlaitteiston päivittämiseen.
Talouspäällikkö on pyytänyt nykyisen laitteiston Järjestelmäasiantuntijan käymään
kirkossa, kellotapulin ilmaisimen joulukuussa antamien virheellisten paloilmoitusten vuoksi.
Järjestelmäasiantuntija kävi to 2.1.2020. Käynnin yhteydessä kartoitettiin nykyisen
laitteiston tilanne.

ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto tutustuu tilanteeseen ja päättää jatkotoimista.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti
Tarkistetaan ullakon tilanne. Pyydetään tarjoukset sekä laitteistosta että
huoltosopimuksesta.
Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa hankkeeseen 10.000€.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 12

TYÖTERVEYSHUOLTO
Työterveyshuollon tuottaja on vaihtunut. Oulunkaaren työterveyshuolto on muuttunut
Oulunkaaren Työterveys Oy:ksi.
Simon seurakunta on allekirjoittanut sopimuksen työterveyshuollon palveluista Oulunkaaren Työterveys Oy:n kanssa, joka on astunut voimaan 1.1.2020, liite.
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu ajalle 1.1.2020 – 31.12.2024, liite.

ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen työterveyshuollon palveluista ja
toimintasuunnitelman.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 13

KIRKKOHERRAN VIRANTÄYTTÖPROSESSIN ETENEMINEN
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 15.01.2020 § 5, liite.

ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa kirkkoherran vaalin.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 14

PARITALON MYYNTI
Simoniemen paritalon myynti on käynnistetty vuonna 2017. Alla kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston asian käsittelyä.
Kirkkohallitus on 29.8.2019 § 393 vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen (22.5.2019 § 21).
Kirkkoneuvosto 18.10.2018 § 95
ASUINTALON MYYNTI
Seurakunta omistaa Simoniemessä vuonna 1972 valmistuneen asuintalon, jossa on kaksi vuokraasuntoa. Kirkkovaltuusto on hyväksymässään talousarviossa vuodelle 2016 asettanut tavoitteeksi
talon myynnin valmistelun, ja talousarviossa 2017 tavoitteeksi on asetettu talon myynti. Myyntiä on
hoitanut vuonna 2017 OP kiinteistökeskus. Taloa ei kuitenkaan ole saatu myytyä tähän mennessä.
Asuinrakennuksen omistaminen ei kuulu seurakunnan ydintehtäviin. Lisäksi se rasittaa
tarpeettomasti seurakunnan taloutta, jonka vuoksi sen pikainen myyminen olisi tarpeellista.
OP kiinteistökeskus on tarjoutunut myymään määräalan ja asuintalon huutokauppapalvelussaan
hintaan 2177,42 euroa (alv 0%). Kiertoa Oy puolestaan veloittaa myymisestä oman hinnastonsa
mukaisesti 4,9 % myyntihinnasta (alv 0%). Kiertoa Oy:n hintaan eivät kuitenkaan sisälly kohteen
myyntiin laittamisesta aiheutuvat kulut (esim. valokuvaus) eikä se sisällä sopimuksen
laatimiskuluja, kuten OPKK:n tarjous. Tarjouksiin liittyvät asiakirjat ovat esityslistan liitteenä.
Kirkkoherran esitys:
Päätetään antaa Simoniemen asuintalosta myyntitoimeksianto kirkkoneuvoston päätöksen
mukaiselle toimijalle.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Asuintalo myydään huutokaupalla.
Kirkkoneuvosto antaa myyntitoimeksiannon OP-Kiinteistökeskus Oy:lle.

Kirkkovaltuusto 22.05.2019 § 21
PARITALON MYYNTI
Seurakuntamme paritalo Simoniemessä on ollut myynnissä vuoden 2016 loppupuolelta
alkaen osana talouden tasapainottamisohjelmaa.
Seurakunta antoi vuoden 2019 alussa Kemin OP-Kiinteistökeskus Oy:lle tehtäväksi laittaa
kiinteistö huutokauppaan, lähtöhinta 9000€.
Kiinteistö on pientalo, joka on valmistunut vuonna 1972. Rakennuksessa on sähkö lämmitys,
kokonaispinta-ala 273 m2, asuinpinta-ala 179 m2. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa
Kirkkotarhantie 6 E, 95220 Simoniemi. Kiinteistö kuuluu Kujala-tilaan 751-404-0006-0245-4
josta paritalon myynnin yhteydessä, ostajan kustannuksella, lohkotaan n. 2500 m2 tontti.
Huutokaupan kohteen myyntiehdot
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja kaupantekohetkellä on. Ostajalla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.
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PYKÄLÄ
Kohteelle ei myönnetä takuuta. Kohteella ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Ilmoituksen
kuvaukset ovat ainoastaan myyjän arvioita myytävästä kohteesta. Huutokauppaan
osallistuvan on itse tutustuttava kohteeseen ennen sitovan tarjouksen tekemistä. Tarjouksen
jättämällä huutaja hyväksyy kohteen kunnon sellaisenaan.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n kiinteän
omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekemisessä tarvitaan, että vähintään kaksi
kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä
sitä kannattaa.
Kiinteistön kaupasta on pyydettävä lausunto Oulun tuomiokapitulilta ja se on lähetettävä
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että paritalo myydään hintaan 9.500 € Timo Juhani
Baggelle.
Kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta lausunnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta ja
pyytää lähettämään sen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön ja kirkkoherran allekirjoittamaan
kauppakirjat seurakunnan puolesta.

Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §50
§ 50
PARITALON MYYNTI
Simoniemen asuintalon / paritalon huutokauppa on päättynyt 17.4.2019.
Huutokaupan päättymiseen mennessä paritalosta tuli yksi tarjous arvoltaan 9.500 €.
Puheenjohtaja esittää että kirkkoneuvosto hyväksyy annetun tarjouksen.
Kirkkoneuvosto 02.05.2019 §50
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että paritalo myydään hintaan 9.500 € Timo Juhani
Baggelle.
ESITYS (tp)

Kirkkovaltuusto 22.05.2019 §21
PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myydä paritalon korkeimman tarjouksen tehneelle Timo
Juhani Baggelle, hintaan 9.500 €.
Kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta lausunnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta ja
pyytää lähettämään sen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön ja kirkkoherran allekirjoittamaan
kauppakirjat seurakunnan puolesta.

ESITYS (tp)
Tutustutaan Op Koti Kemi Oy, kiinteistövälittäjä Ville Karvosen toimittamaan tilannekatsaukseen.
Päätetään jatkotoimista.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Odotettaan kiinteistövälittäjän
vastaus ostajalle lähetettyyn kirjeeseen. Myyntiä jatketaan.
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§ 15

TIEDOKSIANNOT

ESITYS
➢ Kirkon julkiset internet-palvelut osoitteessa www.evl.fi.
➢ Simon seurakunnan julkiset internet-palvelut osoitteessa www.simonseurakunta.fi.
➢ Kirkon tilastot www.kirkontilastot.fi.
➢ Kirkkoneuvoston ja –valtuuston pöytäkirjat luettavissa www.simonseurakunta.fi>
Osallistu>Päätöksenteko>Hallinnon pöytäkirjat
Piispantarkastus pe 24.4. ja su 26.4.2020
Suunnitellut kirkkovaltuuston ja –neuvoston kokouspäivät kevätkaudella
-Kirkkovaltuusto:
ti 11.2. klo 19 (kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali)
ke 6.5. klo 19
-Kirkkoneuvosto:
to 19.3. (tilinpäätös)
to 16.4.
Tilintarkastus 1.4.2020, puheenjohtajisto

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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§ 16

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

ESITYS

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 31.01. – 14.02.2020 ma - pe klo 09-13 välisenä aikana
kirkkoherranvirastossa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 17

OIKAISUVAATIMUS JA MUUTOKSEN HAKU

ESITYS

Oikaisuvaatimus ja valitusosoite liitteenä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 18

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ESITYS

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Kokous päätettiin klo 20:03.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.

