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KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA
Ritva Parkkali

ma. lapsi- ja perhetyön työalasihteeri (28 §)

24 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön 3 §:n 2 momentin mukaan
kutsu johtokunnan kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää
ennen kokousta ja kutsuun liitetään luettelo käsiteltävistä asioista. Tieto
kokouksesta toimitetaan myös muille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 22.3.2016.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtajan ollessa estynyt tämän kokouksen puheenjohtajana toimi
Erkki Puhalainen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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25 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

26 §
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan yhteisen seurakuntapalvelun toimistossa
(Tellervonkatu 5) yleensä kokouspäivän jälkeistä päivää seuraavana
päivänä klo 12–15.30 välisenä aikana. Pöytäkirja pidetään nähtävänä
kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen/valitukselle tekemiselle varatun
ajan (14/30 pv), tavallisesti pöytäkirjan tarkastuspäivän jälkeisestä
ensimmäisestä kirkkoherranviraston aukiolopäivästä lähtien. Pöytäkirjan
nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
kokouskutsun/esityslistan lähettämisestä alkaen.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa
tai, jos kokous niin päättää, johtokunta kokouksessaan.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja on tarkastettavissa
seurakunnan Cygnaeuksenkatu 8 toimipisteessä, huone 106, torstaina
31.3.2016 klo 13–15.30.

Päätös

Pöytäkirja päätettiin tarkista heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Yrjö Damskägg ja Anna Ruokonen.

27 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus osallistujalistan mukaisesti, sekä Ritva
Parkkalille 28 § käsittelyn ajaksi.

28 §
Lastenkirkko-hankkeeseen osallistuminen
(Valmistelija ma. lapsi- ja perhetyön työalasihteeri Ritva Parkkali, puh. 050 549 7013)

Lastenkirkko.fi on 3-8-vuotiaille suunnattu verkkosivusto. Fisucraft.net

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
22.3.2016
PÖYTÄKIRJA
30.3.2016

3/2016

4 (11)

taas on omalla palvelimellaan toimiva 7-10-vuotiaille suunnattu pelimaailma
Minecraft-pelissä. Nämä molemmat ovat kirkon yhteisiä verkkosisältöjä 310-vuotiaille lapsille.
Toimintaideana on, että lastenkirkko on helposti tavoitettava,
elämyksellinen, turvallinen verkkomedia 3-10-vuotiaille. Se on matalan
kynnyksen ovi tutustua kirkkoon ja kristilliseen uskoon. Lastenkirkko tukee
kodin kristillistä kasvatusta. Lastenkirkko helpottaa seurakuntien työtä
laadukkaan verkkosisällön tuottamiseksi lapsille. Lastenkirkkoa käyttävät
varhaiskasvattajat osana yhteiskunnan tarjoamaa uskontokasvatusta ja
opettajat monipuolisen uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen
lisäämiseen.
Lastenkirkon kokonaisuus muodostuu kahdesta eri palvelusta:
- Lastenkirkko.fi on 3-8-vuotiaille suunnattu verkkosivusto, jonka sisältöä
tuotetaan yhdessä Lasten Pyhäkoululehden kanssa. Jatkossa lehden
nimi muuttuu myös Lastenkirkoksi, jolloin perheiden ja seurakuntien
käytössä on selkeä Lastenkirkko-media.
- Fisucraft on Minecraft-pelissä omalla palvelimellaan toimiva, 7-10vuotiaille suunnattu pelimaailma, jossa lapset ovat itse aktiivisina
toimijoina ja voivat luovasti osallistua raamatunkertomusten ja kirkkojen
kolmiulotteeseen mallintamiseen liikkuen itse tuon todellisuuden
keskellä.
Yhdessä nämä ovat edullinen ja monipuolinen kokonaisuus, joka
mahdollistaa sekä lasten oman osallistumisen sisällön tuotantoon että
laadukkaan pedagogisen ja teologisen sisällön. Fisucraft on myös
peruskoulun uuden opetussuunnitelman (2016) näkökulmasta ajan
hermoilla tuottaessaan opetukseen taitojen kehittämistä vahvistavan
oppimisympäristön.
Lastenkirkko tarvitsee omistajia, mahdollistajia ja yhteistyötä. Tähän saakka
mukana ovat olleet Kirkkohallitus, muutamat suuret seurakunnat,
seurakuntayhtymät (Vantaa, Helsinki, Espoo, Turku-Kaarina, Kerava,
Seinäjoki, Lahti, Kuopio, Oulu ja Ylitornio), Seurakuntien Lapsityön Keskus
sekä PTK – Poikien ja Tyttöjen Keskus ry.
Lastenkirkon toiveena on, että seurakunta tarjoaa Lastenkirkon
verkkopalvelut jäsenilleen ja sitoutuu tulemaan lastenkirkon tukijaksi
vuosille 2016–2018.
Jyväskylän seurakunnalle tämän kustannukset ovat vuodelle 2016, 4.900
euroa (0,03-0,05 € / jäsen) ja sen ylläpito vuosille 2017 ja 2018 vuosittain
saman summan.
Lastenkirkko.fi -hanke ja sen käyttäminen seurakunnan varhaiskasvatuksen
työvälineenä sekä hankkeen konsepti ja toimintasuunnitelma 2015–2018
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on esitelty liitteessä (LIITE 1). Hanke on esitelty myös Kirkkohallituksen
verkkosivuilla.
Esitys

Päätös

Johtokunta päättää, että Jyväskylän seurakunta osallistuu Lastenkirkkohankkeeseen, hyväksyy yhteistyötarjouksen ja hankkii vuosiksi 2016–2018
Lastenkirkko.fi-palvelun. Kustannukset, enintään 4.900 € kohdennetaan
vuoden 2016 osalta YSP:n projektirahaan 1992050209 ja vuosien 2017–
2018 osalta sisällytetään lapsi- ja perhetyön määrärahoihin.
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

29 §
Seurakunnan edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja Merimieskirkon kokouksiin
(Valmistelija lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta käsitteli kokouksessaan 27.2.2016,
20 §, seurakunnan edustajien nimeämistä kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja Merimieskirkon kokouksiin:
”Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön, 8 §:n 4 momentin mukaan
johtokunta valitsee seurakunnan edustajat kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen kokouksiin.
Jyväskylän seurakunta on Suomen Lähetysseuran jäsen, ja seurakunnalla
on oikeus lähettää Lähetysseuran vuosikokoukseen neljä edustajaa.
Suomen Pipliaseuran jäsenenä olevalla seurakunnalla on äänioikeus
hallituksen jäsenten valinnassa ja oikeus lähettää yksi edustaja. Suomen
Merimieskirkon jäsenenä olevalla seurakunnalla on mahdollisuus lähettää
1-2 edustajaa.
Muiden lähetysjärjestöjen kokoukset ovat tärkeitä informaatiotilaisuuksia
seurakuntien edustajille. On perusteltua lähettää seurakunnan edustaja
virallisten lähetysjärjestöjen kokouksiin, koska seurakunnallamme on
kaikkien järjestöjen kanssa nimikkosopimuksia.
Seurakunnan edustajien nimeämisessä on otettava huomioon
kokoseurakunnallisuus ja toisaalta alueseurakuntien edustuksellisuus.
Toisaalta jokainen nimetty edustaja on koko seurakunnan edustaja.
Lähetystyön ja kansainvälisen vastuun talous- ja toimintasuunnitelmassa on
kustannuksien korvauksiin varauduttu seuraavan periaatteen mukaisesti:
matkakulut korvataan julkisen liikenteen mukaan, majoituskulut yhdeltä
yöltä ja kokouspäivältä maksetaan päiväraha.
Seurakunnan edustajiksi nimetyiltä pyydetään johtokunnalle lyhyt raportti
kokouksesta.
Jyväskylän seurakunnan edustajat esitetään lähetettäväksi kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kesäpäiville ja -juhlille seuraavasti:
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21.–22.5. Raamattutapahtuma, Pipliaseura, Hyvinkää
21.–22.5. ”Elämän aallot” Medialähetyspäivät, Lappeenranta
11.–12.6. ”Olet tässä” Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura, Vihti (4
henk.)
17.–19.6. ”Sykkeessä” Lähetyksen kesäpäivät, Lähetysyhdistys Kylväjä,
Pori
1.–3.7.
”Uskon puolesta” Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
1.–3.7.
”Elävän veden virrat” valtakunnallinen evankeliumijuhla, Sley,
Virrat
13.–14.8. Merimieskirkon kesäjuhlat, Lappeenranta
Esitys

Johtokunta päättää, että
1. Jyväskylän seurakunta lähettää edustajansa esittelytekstissä luetelluille
kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kesäjuhlille ja päiville;
2. alueseurakuntia pyydetään nimeämään kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin edustajaehdokkaita
työntekijöistä ja luottamushenkilöistä sekä ilmoittamaan ehdokkaista
lähetystyön ja kansainvälisen vastuun työalasihteerille Ulla
Klemettiselle 16.3.2016 mennessä;
3. Yhteisen seurakuntapalvelun työntekijöiden ja johtokunnan parissa
kartoitetaan edustajaehdokkaita samaan määräaikaan mennessä;
4. Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta nimeää seurakunnan edustajat
kesäjuhlille kokouksessaan 30.3.2016.

Päätös

Johtokunta päätti, että
1. Jyväskylän seurakunta lähettää edustajansa esittelytekstissä luetelluille
kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kesäjuhlille ja päiville;
2. alueseurakuntia pyydetään nimeämään kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin edustajaehdokkaita
työntekijöistä ja luottamushenkilöistä sekä ilmoittamaan ehdokkaista
lähetystyön ja kansainvälisen vastuun työalasihteerille Ulla
Klemettiselle 16.3.2016 mennessä;
3. Yhteisen seurakuntapalvelun työntekijöiden ja johtokunnan parissa
kartoitetaan edustajaehdokkaita samaan määräaikaan mennessä;
4. Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta nimeää seurakunnan edustajat
kesäjuhlille kokouksessaan 30.3.2016.”
Alueseurakunnat ovat työntekijäkokouksissaan ja alueneuvostojen
kokouksissa kartoittaneet ehdokkaita ko. kesäjuhlille seurakunnan
edustajiksi. Myös kirkkoneuvoston kokouksessa 16.3.2016 tiedusteltiin
edustajakandidaatteja. Edellisen kokouksen päätöksen esittelyssä
kuvattujen periaatteiden mukaisesti on koottu seuraava esitys.

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

Esitys

ESITYSLISTA
22.3.2016
PÖYTÄKIRJA
30.3.2016

3/2016

7 (11)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta nimeää seuraavat henkilöt
lähetysjärjestöjen kesäjuhlille seurakunnan virallisiksi edustajiksi:
21.-22.5. Raamattutapahtuma, Pipliaseura, Hyvinkää
- Marja-Leena Liimatainen, diakonissa, Vaajakosken alueseurakunta
21.-22.5.”Elämän aallot” Medialähetyspäivät, Lappeenranta
- Paula Raatikainen, nuorisotyönohjaaja, Palokan alueseurakunta
11.-12.6. ”Olet tässä” Lähetysjuhlat, Suomen Lähetysseura, Vihti (4 henk.)
- Eevi-Riitta Kukkonen, diakonissa, Keskustan alueseurakunta
- Leena Noronen, lastenohjaaja, Keltinmäen alueseurakunta
- Erkki Helle, luottamushenkilö, Keltinmäen alueseurakunta
- Tapani Kalenius, luottamushenkilö, Tikkakosken alueseurakunta
- Varalle: Tapani Nyberg, luottamushenkilö, Palokan alueseurakunta
17.-19.6. ”Sykkeessä” Lähetyksen kesäpäivät, Lähetysyhdistys Kylväjä,
Pori
- Inkeri Tuunainen, luottamushenkilö
1.-3.7. ”Uskon puolesta” Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
- Päivi Itkonen, diakoni, Palokan alueseurakunta
1.-3.7. ”Elävän veden virrat” valtakunnallinen evankeliumijuhla, Sley, Virrat
- Mari Putkonen, vapaaehtoinen, ystävyysseurakuntatyön
vastuuhenkilö, Korpilahden alueseurakunta
- Varalle: Anna Ruokonen, luottamushenkilö
13.-14.8. Merimieskirkon kesäjuhlat, Lappeenranta
- Eila Tiainen, luottamushenkilö, Säynätsalon alueseurakunta
- Varalle: Ari Ahlgren, luottamushenkilö Palokan alueseurakunta

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan. Lisäksi valtuutetaan työalasihteeri Ulla
Klemettinen täydentämään tarvittaessa edustusta.

30 §
Tikkakosken alueseurakunnan nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran kanssa
(Valmistelija lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Tikkakosken alueneuvosto päätti kokouksessaan 18.2.2016, 5 §, osana
laajempaa nimikkosopimuksiin liittyvää kokonaisuutta esittää Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalle, että Riitta Luumen nimikkosopimus
Suomen Lähetysseuran kanssa päätetään ja että Suomen Lähetysseuran
kanssa solmitaan nimikkosopimus Tansanian stipendiaattiohjelman kautta.
Suomen Lähetysseura on ilmoittanut työalasihteeri Ulla Klemettiselle
sähköpostitse 18.9.2015, että Riitta Luume ei palaa enää lähetystyöhön.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävä
on päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa
sellaisista lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten
sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston
hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin. Tämä koskee kirkkoneuvoston
päätöksellä 22.4.2015, 97 §, Suomen Lähetysseuran kanssa solmittua
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puitesopimusta. Tikkakosken alueneuvoston esityksen hyväksyminen
kuuluu näin ollen johtokunnalle.
Esitys

Johtokunta päättää Tikkakosken alueneuvoston esityksen mukaisesti, että
1. Riitta Luumen nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran kanssa
päätetään.
2. solmitaan nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Tansanian
stipendiaattiohjelman kautta teologian opiskelija Benjamin Samwel
Martinin opiskelujen tukemiseksi. Sopimuksen summa on 2300 €/vuosi,
ja se katetaan Jyväskylän seurakunnan Suomen Lähetysseuralle
osoittamista talousarviovaroista. Sopimus solmitaan 2016–2019
väliseksi ajaksi, ja sen esillä pitäminen on Tikkakosken
alueseurakunnan vastuulla.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

31 §
Tikkakosken alueseurakunnan nimikkosopimus Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
(Valmistelija lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh. 050 340 9889)

Tikkakosken alueneuvosto päätti kokouksessaan 18.2.2016, 5 §, osana
laajempaa nimikkosopimuksiin liittyvää kokonaisuutta esittää Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalle, että Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
solmitaan nimikkosopimus Kukka-Maaria Rydenfeltin ja Tuomas Lindellin
työn tukemiseksi. Sopimuksen esillä pitäminen kuuluu Tikkakosken
alueseurakunnan vastuulle.
Sopimuksen taloudellinen tuki määräytyy Jyväskylän seurakunnan
Lähetysyhdistys Kylväjälle osoitetun talousarviotuen puitteissa.
Käytettävissä on summa, joka on ollut vuoden 2013 alusta sidottuna
Heleniuksen perheen sopimukseen, jonka esillä pitämisestä ovat
vastanneet Vaajakosken ja Keskustan alueseurakunnat. Lähetysyhdistys
Kylväjä on ilmoittanut Jyväskylän seurakunnalle 11.11.2015 päivätyllä
kirjeellä, että Heleniuksen perhe ei enää lähde lähetystyöhön.
Esitys

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että
1. Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa solmittu nimikkosopimus Heleniuksen
perheen tukemiseksi päätetään, että
2. seurakunta solmii nimikkosopimuksen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
Kukka-Maaria Rydenfeltin ja Tuomas Lindellin työn tukemiseksi, että
3. nimikkosopimus solmitaan toistaiseksi, ja että
4. nimikkosopimukseen sisältyvä tukisumma on 20.000 €/vuosi.
Sopimuksen taloudellinen tuki määräytyy Jyväskylän seurakunnan
Lähetysyhdistys Kylväjälle osoitetun talousarviotuen puitteissa.

Päätös

Hyväskyttiin esityksen mukaan.
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32 §
Sisupartiolaisten Roihu-leirin kustannukset
(Valmistelija vammaisnuorisotyönohjaaja Henrik Ketola, puh. 050 549 7029)

Partiolaisten suurleiri Roihu 2016 järjestetään Evolla 20.–28.7.2016.
Alueseurakuntien ja Yhteisen seurakuntapalvelun toimintasuunnitelmassa
on huomioitu jyväskyläläisten partiolaisten laaja osallistuminen leirille.
Vammaisnuorisotyön budjetti vuodelle 2016 valmisteltiin varsinaisen
viranhaltijan ollessa virkavapaalla keväällä 2015. Budjetissa ei ole
huomioitu kaikilta osin Sisu-partiolaisten osallistumista Roihu 2016 suurleirille.
Sisupartiolaisia (vammaisia nuoria ja nuoria aikuisia) osallistuu leirille n. 20.
He maksavat partiohengen mukaisesti itse leirinsä, joten heistä ei tule
erikseen kuluja. Kuljetukset leirille maksetaan seurakunnan partiotyön
tukemana lippukuntien välityksellä. Tarvittavat leiritarvikkeet (n.150 €) sekä
työntekijän osallistumisesta aiheutuvat kulut (n. 570 €) on huomioitu
vammaisnuorisotyön budjetissa.
Vaativiin olosuhteisiin tarvitaan kuitenkin henkilökohtaisia avustajia, joiden
osallistumismaksun leirille seurakunta maksaa ja joille se maksaa palkkion
avustajana toimimisesta. Näitä kuluja ei ole huomioitu budjetissa. Erittely
näistä kuluista on alla:
o 10 henkilökohtaista leiriavustajaa
o Leirin hinta/avustaja 225 €, yht. 2.250 €
o Palkkio 34 €/pv/avustaja x 8 päivää, yht. 2720 €
Yhteensä avustajakustannukset leiriltä ovat siis 4.970 €
Esitys

Johtokunta päättää osoittaa 4.970 € lisämäärärahan vammaisnuorisotyön
määrärahoihin projektirahasta kustannuspaikalta 1992050209 käytettäväksi
esittelyssä eriteltyihin kuluihin.

Päätös

Hyväskyttiin esityksen mukaan.

33 §
Talousarvion toteutuman seuranta
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan tehtävänä on seurata yhteisen
seurakuntapalvelun talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista
(johtosääntö 7 §) ja kirkkoneuvoston hyväksymien talousarvion
toteuttamisohjeiden mukaan talousarvion toteutuminen tulisi käsitellä
neljännesvuosittain.

TARKASTETTU:

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
22.3.2016
PÖYTÄKIRJA
30.3.2016

Esitys

Merkitään tiedoksi talousarvion toteutuma.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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34 §
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan kokoukset syksyllä 2016
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta on kokoontunut syyskaudella
tavallisesti kolme kertaa. Vakiintuneita asioita ovat olleet seuraavat:
syyskuu

Lähetysjärjestöjen budjettiavustusten jakaminen
Raportit lähetysjärjestöjen kesäkokouksista

lokakuu

YV-keräyksen omaan seurakuntaan jäävän osuuden käyttö

marraskuu

Esitykset määräaikaisten tehtävien täyttämisestä

Kokouksissa on lisäksi käsitelty kirkkoneuvoston antamia tehtäviä sekä
päätetty toiminnan tarpeista nousseista asioita.
Kokoukset on yleensä pidetty keskiviikkoisin klo 17, ja ne ovat rytmittyneet
kirkkoneuvoston kokousten mukaan siten, että päätösasiat ehtivät
kirkkoneuvoston käsittelyyn ja että kirkkoneuvoston antamat tehtävät
voidaan viipymättä käsitellä johtokunnassa.
Esitys

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan kokoukset esitetään pidettäviksi
syksyllä 2016 seuraavasti:
Ke 7.9.
Ke 28.9.
Ke 2.11.
Ke 30.11.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

35 §
Ilmoitusasiat
-

TARKASTETTU:

Johtokunnan kevään muut kokoukset pidetään 27.4. ja 25.5.
Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.
YSP:n työntekijöiden suunnittelupäivä pidetään ke 6.4. leirimaja
Sarpatissa, Tikkakoskella. Noin klo 16–19 mukaan kutsutaan myös
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA
22.3.2016
PÖYTÄKIRJA
30.3.2016

3/2016

36 §
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Esille ei tullut muita asioita.

37 §
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti
Allekirjoitukset
Erkki Puhalainen
puheenjohtaja

Arja Wirzenius
sihteeri

Käsitellyt asiat

24-37 §

Pöytäkirjantarkistus

kokouksen jälkeen

24.2.2016

Pöytäkirjan
tarkastajien
allekirjoitukset

Yrjö Damskägg

Anna Ruokonen

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

31.3.-12.4.2016
klo 9 - 15.30

Nähtäville asettamisesta ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

22.3.2016

Todistaa
Jukka Helin

TARKASTETTU:
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