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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

97.§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.06.
98. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 22.8.2019.
Kirkkolain 7:4 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Puheenjohtajan esitys:
Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Merkittiin osallistujat pöytäkirjaan ja todettiin, että kokous on
laillinen ja päätösvaltainen.

99.§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
Selvitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkistajaksi Leena Jäntti ja Raimo Hyvärinen, varalle
Pekka Häkkinen.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.9. – 8.10.2019 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys:
Valitaan pöytäkirjantarkistajaksi varalle Keijo Romo, varinaiset alkuperäisen
esityksen mukaisesti.
Tarvittaessa pöytäkirjantarkistajat toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 2.9.2019 ja tarkastettu pöytäkirja nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 3.9. – 8.10.2019 virastoaikana.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutosesitys yksimielisesti.

100.§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Asiat otetaan esille esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja
käsitellään jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

101. § Kolehtisuunnitelman muuttaminen ajalle 1.7. – 31.12.2019

Selvitys:

Kirkkoneuvoston kokouksessa 13.6.2019/87 § hyväksyttiin kolehtisuunnitelma
ajalle 1.7. – 31.12.2019.
Suunnitelmasta oli jäänyt pois kaksi virallista kolehtia, Kuopion tuomiokapitulille sekä
kirkkohallitukselle tilitettävä kolehti.

Kirkkoherran esitys:
Muutetaan 6.10.2019 kerättävän kolehdin kohteeksi:
Kuopion hiippakunnan seurakuntien jumalanpalveluselämän kehittämiseen/
Kuopion tuomiokapituli.
(aikaisemin Lähetyslentojärjestö MAF)
Muutetaan 2.11.2019 kerättävän kolehdin kohteeksi:
Kirkon ulkosuomalaistyöhön/kirkkohallitus
(aikaisemmin oman seurakunnan diakoniatyölle)
Muutoin kolehtisuunnitelman 13.6.2019 päätöksen mukainen.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

102. § Johtoalueen käyttöoikeussopimus
Selvitys:

Liite 1

Suur-Savon Sähkö Oy rakentaa sähköverkkoa seurakunnan omistamalle
kiinteistölle Hännilä 77-403-139-49 liitteen 1 mukaisesti.
Ilmajohto korvataan maakaapelilla. Johtoalueen käyttökorvausta ei makseta, koska
maakaapeli on vain maanomistajaa (srk) palveleva kaapeli. Puistomuuntamosta tuleva
korvaus on 98 €.

Talouspäällikön esitys:
Hyväksytään Suur-Savon Sähkö Oy:n kanssa tehtävä johtoalueen käyttöoikeussopimus, kiinteistö Hännilä 77-403-13-49.
Seurakunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa talouspäällikkö.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

103. § Laskujen hyväksyminen
Selvitys:

Seurakunnan taloussäännössä (12 §) on maininta laskujen hyväksyjistä:
” Hankasalmen seurakunnassa hyväksyjänä toimii: kirkkoherra omalla vastuualueellaan
ja talouspäällikkö omalla vastuualueellaan.”

Kirkkoherran sijaisena lomien ja virkavapauden aikana seurakunnassa toimii
seurakuntapastori ja talouspäällikön sijaisena toimistonhoitaja.
Talouspäällikön esitys:
Myönnetään laskujen hyväksymisoikeudet seurakuntapastorille (kirkkoherran
vastuualue/vapaiden ajalle) ja toimistonhoitajalle. (talouspäällikön vastuualue/vapaiden
ajalle)
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

104. § Talouden toteuma tammi – heinäkuu 2019
Selvitys:

Tammi – heinäkuun talous on toteutunut aika lailla talousarvion mukaan.
Toimintakate 31.7.2019 oli – 459.586 €, mikä on 53,6 % ta:sta.
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Toimintakate
Verot. + valtionrah.
Vuosikate
Ylijäämä

1 – 7/2019
134.171
- 593.757
- 366.713
- 459.586
593.978
102.955
75.106

54,6 %
53,8 %
58,9 %
53,6 %
64,1 %

Ta 2019
245.892
- 1.104.088
- 622.623
- 858.228
926.000
11.458
- 42.224

7/2018
131.811
- 611.079
- 376.713
- 479.586
623.858
107.018
77.361

Vuoden 2018 verotus päättyy tänä vuonna eri kuukausina, pääkuukaudet ovat
heinä – syyskuu. Veronsaajille oikaisu tehdään myös noina kuukausina.
Aikaisemmin oikaisut on tehty marraskuussa.
Tälle vuodelle verotuloja on arvioitu tilitettävän 829.000 €, josta heinäkuun
loppuun tilitetty 538.216 € (64,9 %)
Talouspäällikön esitys:
Keskustellaan talouden toteumasta tammi – heinäkuu 2019 ja merkitään asia tiedoksi.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Merkittiin asia tiedoksi.

105. § Rippikoulun toteutusperusteet vuodelle 2020
Selvitys:

Rippikouluopetuksen järjestäminen on yksi seurakunnan lakisääteisistä tehtävistä.
Vuoden 2020 osalta rippikouluikäluokan koko on n. 35 rippikoululaista. Rippikoulun
leirijakson osalta ei ole tarkoituksenmukaista jakaa ikäluokkaa kahdeksi leiriryhmäksi,
eikä ryhmä myöskään mahdu kerralla seurakunnan omaan leirikeskukseen. Leirikeskus
Hännilää ei ylipäänsä voi pitää soveliaana tilana rippikoululeirin järjestämistä varten,
koska sieltä puuttuu rippikoululeirin opetustavoitteiden saavuttamisen kannalta
välttämättömiä pienryhmätiloja, sisäilmaoireista kärsivien rippikoululaisten olisi
mahdotonta osallistua leirille, eikä henkilökunnalle ole osoittaa toimivia majoitus- ja
työskentelytiloja.
Edellä mainituista syistä vuoden 2020 rippikoululeiritarvetta varten on pyydetty
tarjoukset kolmesta muusta leirikeskuksesta, joissa oli tilaa kesälle 2020. Tarjousten ja
paikan päällä tehtyjen arviointikäyntien perusteella Aholansaari on kokonaisuutena
paras vaihtoehto:
-toimivat ja monipuoliset opetustilat
-riittävä majoituskapasiteetti
-skaalautuvuus myös tulevien vuosien tarpeita ajatellen
-mahdollistaa seurakunnan kesäleirien keskittämisen samalle viikolle, jolloin koko
työntekijäresurssi on käytettävissä joustavasti ja leirivapaiden ja vuosilomien
yhteensovittaminen yksinkertaistuu ratkaisevasti (auttaa varautumaan uudesta
työaikalaista aiheutuviin muutoksiin 1.4.2020 alkaen).
Leppävirran seurakunnan tarjous oli hinnaltaan halvin, mutta käytettävissä olevat tilat
eivät olennaisesti varsinkaan opetusjärjestelyjä ajatellen olisi paremmat kuin
Hännilässä. Keuruun Isohiekan ja Nilsiän Aholansaaren välillä hinnat eivät olennaisesti
poikkea toisistaan, mutta käytettävissä olevien tilojen puolesta Aholansaari skaalautuu
paremmin eri kokoisille ryhmille, mahdollistaa joustavammat opetusjärjestelyt sekä
kesän leiritoiminnan keskittämisen samalle viikolle (oman työvoiman tehokkain käyttö
ja leirivapaa + vuosilomat –kokonaisuuden yksinkertaistamisen työvuorosuunnittelun
osalta.
Majoitus- ja ateriakulut, kun kokonaisvahvuus n. 50 henkeä ovat tässä vaihtoehdossa n.
21 000€. Seurakunnan maksettavaksi jäävä osuus kustannuksista riippuu leiriläisiltä
perittävästä leirimaksusta. Kohtuullisen kulutuksen viitebudjetista laskettava 13-17
vuotiaan pojan ”ylläpitohinta” vuorokautta kohden on n. 17,40€/vrk. Tämän perusteella
leirin minimihinnaksi muodostuu 121,8€. Jos laskentaperusteena käytetään ruuan
osuutta leirivuorokauden kustannuksista seurakunnalle (30€/vrk) saataisiin leirimaksun
suuruudeksi 210€. Mikäli leiriläiseltä perittäisiin majoitus-, ruoka- ja materiaalikulut
täysimääräisinä (60€/vrk) leirin hinnaksi muodostuisi 420€. (Yhteenveto ja tarkempi
analyysi tarjouksista erillisenä liitteenä)
Kun leirijakson toteuttamispaikka, ajankohta ja leirimaksun suuruus on tiedossa jo tässä
vaiheessa, varsinainen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020 voidaan hyväksyä
käyttäen todellisia ilmoittautumistietoja.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kirkkoherran esitys:
1) Lopetetaan seurakunnan oma leiritoiminta Hännilän leirikeskuksessa vuoden 2020
alusta.
2) Toteutetaan vuoden 2020 rippikoulun leirijakso Aholansaaressa.
3) Hyödynnetään Aholansaaren varausta myös seurakunnan muiden kesän leirien
toteutuksessa (diakonia, lapset/perheet).
4) Yhteistyökumppanien (Herättäjäyhdistys, Suomen lähetysseura, Laukaan
seurakunta, Toivakan seurakunta, Jyväskylän seurakunta) avulla tarjotaan
mahdollisuus leirijakson käymiseen yhteistyökumppanin järjestämällä leirillä siten,
että rippikoululainen maksaa leirijaksosta seurakunnalle saman hinnan kuin jos
kävisi oman seurakunnan leirijakson.
5) Päätetään rippikoulun leirijakson osallistumismaksuksi vuoden 2020 osalta 200 €.
Kokouksessa tehty vastaehdotus
Keijo Romo esitti muutosta kohtiin 1 – 3, kohdat 4 – 5 pohjaesityksen mukaisesti:
1) Omaa leiritoimintaa ei lopeteta leirikeskus Hännilässä vuoden 2020 alusta.
2) Toteutetaan vuoden 2020 rippikoulut kahdessa ryhmässä Hännilässä.
3) Aholansaarta ei hyödynnetä muiden kesän leirien (diakonia, lapset/perheet)
Puheenjohtaja totesi: Koska oli tehty vastaehdotus jota kannatettiin, suoritetaan
äänestys. Äänestys suoritetaan kättä nostamalla.
Pohjaesitystä kannattavat JAA
Vastaesitystä kannattavat EI
Mikko Laitinen
Keijo Romo
Mirja-Liisa Heikkinen
Pirkko Matilainen
Leena Jäntti
Raili Kovanen
Raimo Hyvärinen
Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että on annettu 2 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä,
joten Keijo Romo tekemä vastaehdotus on tullut hyväksytyksi ja päätös on
kokonaisuudessaan:
1)
2)
3)
4)

Omaa leiritoimintaa ei lopeteta leirikeskus Hännilässä vuoden 2020 alusta.
Toteutetaan vuoden 2020 rippikoulut kahdessa ryhmässä Hännilässä.
Aholansaarta ei hyödynnetä muiden kesän leirien (diakonia, lapset/perheet)
Yhteistyökumppanien (Herättäjäyhdistys, Suomen lähetysseura, Laukaan
seurakunta, Toivakan seurakunta, Jyväskylän seurakunta) avulla tarjotaan
mahdollisuus leirijakson käymiseen yhteistyökumppanin järjestämällä leirillä
siten, että rippikoululainen maksaa leirijaksosta seurakunnalle saman hinnan kuin
jos kävisi oman seurakunnan leirijakson.
5) Päätetään rippikoulun leirijakson osallistumismaksuksi vuoden 2020 osalta 200 €.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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106. § Kirkon aukioloaika talvikausi 2019 – 2020
Selvitys:

Hankasalmen kirkko on pidetty suljettuna talvisin jo yli kymmenen vuoden ajan, jotta
kirkon lämmityksestä aiheutuvia tilan käyttökuluja saataisiin vuositasolla pienemmiksi.
Kirkon talvisulun kesto on vaihdellut eri vuosina. Mitä pidempi talvisulku on, sitä
suurempi säästöpotentiaali sululla on mahdollista saavuttaa.
Kirkkotilan ja sen erilaisten rakenteiden kannalta olisi parasta, että sulkuaika olisi
yhtenäinen (yksi lämmön lasku, lämmön nousu –sykli). Yhtenäinen sulkujakso palvelee
myös toiminnallisia ja viestinnällisiä tarkoituksia.
Ratkaisuvaihtoehtoina on
1) sulkea kirkko vasta joululta eli 26.12.alkaen (joulupäivän messu vuoden viimeinen
palvelus kirkossa), sulkuaika n. 3kk;
2) sulkea kirkko pyhäinpäivän jälkeen (pyhäinpäivän messu vuoden viimeinen palvelus
kirkossa), sulkuaika n. 5kk.
3) sulkea kirkko kokonaan lämmityskauden ajaksi 1.9.-1.5., sulkuaika 9kk.
Kun kirkko on auki ja jumalanpalveluskäytössä yli 6kk vuodessa, voidaan myös
perustellusti katsoa kirkon olevan Hankasalmen seurakunnan pääasiallinen
jumalanpalveluspaikka.

Kirkkoherran esitys:
Ratkaisuvaihtoehto 2) mukaisesti kirkko suljetaan ja valmistellaan talvisäilöttäväksi
ajalla 3.11.-4.4. Tällöin vuoden 2019 viimeinen jumalanpalvelus kirkossa on
pyhäinpäivänä 2.11.2019 ja vuoden 2020 ensimmäinen palvelus palmusunnuntaina
5.4.2020. Talvikaudella kirkon sulkuaikana pääjumalanpalveluspaikka on kirkonkylän
seurakuntatalo.

Kokouksessa tehty vastaehdotus
Raimo Hyvärinen ehdotti vaihtoehtoa 1 että kirkko suljetaan 26.12.2019 ja avataan
5.4.2020.
Puheenjohtaja totesi: Koska oli tehty vastaehdotus jota kannatettiin, suoritetaan
äänestys. Äänestys suoritetaan kättä nostamalla.
Pohjaesitystä kannattavat JAA
Vastaesitystä kannattavat EI
Mikko Laitinen
Keijo Romo
Pirkko Matilainen
Leena Jäntti
Raili Kovanen
Raimo Hyvärinen
Mirja-Liisa Heikkinen

Päätös:

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja totesi, että on annettu 1 JAA-ääni ja 6 EI-ääntä,
joten Raimo Hyvärisen tekemä vastaehdotus on tullut hyväksytyksi ja päätös on
kokonaisuudessaan:
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Päätös:

Kirkko suljetaan 26.12.2019 ja avataan 5.4.2020.

107. §

Kirkkoneuvoston –ja valtuuston kokoukset syksykausi 2019

Selvitys:

Kokousten aikataulut on hyvä sopia etukäteen, jotta viranhaltijoille
jää tarvittava aika valmistella esille otettavat asiat.

Kirkkoherran esitys:
Pidetään kirkkoneuvoston –ja valtuuston kokoukset seuraavasti:
Kirkkoneuvosto:
Tiistai
Torstai
Torstai
Torstai

24.9.2019
24.10.2019
14.11.2019
12.12.2019

Kirkkovaltuusto
Torstai
12.12.2019

klo 17
klo 17
klo 17
klo 17

klo 18

Aseman seurakuntakoti
Kk seurakuntatalo
Kk seurakuntatalo
Kk seurakuntatalo (tarvittaessa)

Kk seurakuntatalo

Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.
Päätös:

Pidetään kokoukset esitetyn mukaisesti sillä muutoksella, että
24.9.2019 aiottu kirkkoneuvoston kokous pidetään 25.9.2019 klo 17
kk seurakuntatalolla.

108. § Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano
Selvitys:

Kirkkolain 10 luvun 1 §.n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole
säädetty tai määrätty ….
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta ja Kirkkolaki 10:6 §,
suorittaa kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta.
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.
Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston 16.1.2019 pidetyn kokouksen 1/2019
päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä ole
muutoin lainvastaisia.
Päätökset ovat saaneet lainvoiman 10.3.2019 ja kirkkovaltuusto on pannut päätökset
täytäntöön seuraavasti:
1. § Kokouksen avaus
2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
4. § Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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5. § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2019 – 2020
6. § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019 – 2020
7. § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019 – 2020
8. § Kirkkoneuvoston jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenen
valinta vuosiksi 2019 – 2020
9. § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta vuosiksi 2019 – 2022
10. § Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Rautalammin rovastikunnan
rovastikuntaneuvostoon vuosiksi 2019 – 2022
11. § Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Jyväskylän seurakunnan
sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022
2. § Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Jyväskylän seurakunnan
perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan vuosiksi
2019 – 2022
13. § Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022
14. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Pykälät 1 – 4 ja 14 – ei toimenpiteitä
Pykälät 5 – 13 – henkilövalinnoista ilmoitettu valituille

Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston 27.3.2019 pidetyn kokouksen 2/2019
päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä ole
muutoin lainvastaisia.
Päätökset ovat saaneet lainvoiman 3.5.2019 ja kirkkovaltuusto on pannut päätökset
täytäntöön seuraavasti:
15. § Kokouksen avaus – en toimenpiteitä
16. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – ei toimenpiteitä
17. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo – ei toimenpiteitä
18. § Työjärjestyksen hyväksyminen – ei toimenpiteitä
19. § Katualueen ostotarjous – päätös toimitettu kirkkohallituksen vahvistettavaksi
20. § Seurakunnan hankintaohjeen päivitys – toimitaan hankintaohjeen mukaisesti
21. § Määrärahan ylitykset vuonna 2018 – ei toimenpiteitä
22. § Lisätalousarvio vuodelle 2019 – ei toimenpiteitä
23. § Ilmoitusasiat – ei toimenpiteitä
24. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen – ei toimenpiteitä
Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston 5.6.2019 pidetyn kokouksen 3/2019
päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä ole
muutoin lainvastaisia.
Päätökset ovat saaneet lainvoiman 12.7.2019 ja kirkkovaltuusto on pannut päätökset
täytäntöön seuraavasti:
25. § Kokouksen avaus – ei toimenpiteitä
26. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – ei toimenpiteitä
27. § Pöytäkirjantarkistajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo – ei toimenpiteitä
28. § Työjärjestyksen hyväksyminen – ei toimenpiteitä
29. § Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus – ei toimenpiteitä
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30. § Tilintarkastajan lausunto vuodelta 2018 – ei toimenpiteitä
31. § Tilintarkastajan valinta vuosille 2019 – 2022 – ilmoitettu valitulle
32. § Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020 – ilmoitetaan verottajalle
33. § Lisämääräraha kirkon paloilmoitinkentän laitteiden uusimiseen – uusittu
34. § Ilmoitusasiat – ei toimenpiteitä
35. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen – ei toimenpiteitä
Kirkkoherran esitys:
Todetaan, että kirkkovaltuuston 16.1.2019, 27.3.2019 ja 5.6.2019 kokouksien
päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan
eivätkä ole muutoin lainvastaisia.
Päätös:

Todettiin, että kirkkovaltuuston 16.1.2019, 27.3.2019 ja 5.6.2019 kokousten
päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä
ole muutoin lainvastaisia.

109. § Muut asiat
Ei muita asioita.
110. § Ilmoitusasiat
1. talouspäällikön viranhaltija päätökset 1 – 9/2019
2. yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 15.8.2019
3. kirkkohallituksen yleiskirje 8/2019 – tuloslaskelman ja taseen tililuettelo ja
kirjausohje
4. kirkkohallituksen yleiskirje 9/2019 – piispainkokouksen päätös kirkkoon
liittyvälle annettavasta opetuksesta
5. kirkkohallituksen yleiskirje 10/2019 – paperittomien kohtaaminen seurakunnan
työssä
6. Lapuan hiippakunnan johtamisenpäivät Seinäjoella 4 – 5.9.2019 Seinäjoella
7. Kuopion hiippakunnan johtamisen päivät 18 – 19.9.2019 Kuopiossa
8. Kipa-asiakaspäivät 9 – 10.10.2019 Jyväskylässä
9. kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/2019
10. Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 28.9.2019
11. Lapuan hiippakunnan neuvottelupäivä 26.10.2019
111. § Kooste päätösten valmistelussa suoritetuista lapsivaikutusten arvioinnista.
Valmistelussa on arvioitu, että pykälällä 105 on myönteinen vaikutus lapsiin.
112. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.22 ja antoi liitteen 2 mukaisen
valitusosoituksen,
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