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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 6.2.2019 klo 17.00 – 18.45

Paikka

Seurakuntatalon nuorisotila, Pappilantie 4, 41520 Hankasalmi

Osallistujat
Jäsen
Karjalainen Teuvo, vs.khra. pj
Jäntti Leena, varapj
Hyvärinen Raimo, saapui klo 17.51
Häkkinen Pekka
Kovanen Raili
Matilainen Pirkko
Pöyhönen Esko

Läsnä Poissa Varajäsen
x
x
6§
Katriina Oksanen
x
Rossi Pekka
x
6§
Romo Keijo
x
Skantz Pirjo
x
Pöyhönen Lahja
x
6§
Heikkinen Mirja-Liisa

Muut osallistujat
Gustafsson Arto, kirkkov. pj
Manninen Antero, kirkkov. varapj.
Pitkänen Tiina

x
x
x

Käsiteltävät asiat

§§ 1 - 20

Sivut 1 - 10

Teuvo Karjalainen
Puheenjohtaja

Tiina Pitkänen
Sihteeri
1§-6§
8 – 20 §

Läsnä Poissa
6§
6§
x
6§

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Teuvo Karjalainen
Sihteeri
7§

Hankasalmi 8.2.2019

Pirkko Matilainen
Pirjo Skantz
Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 11.2. – 10.3.2019

Todistaa

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.§ Kokouksen avaus
Vs. kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
2.§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvitys:

Kokouskutsu on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ajalla
29.1. – 6.2.2019. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 29.1.2019.
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 läsnäolijat pöytäkirjaan ja todettiin, että kokous on laillinen ja
päätösvaltainen.

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

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.

Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjantarkistajaksi Raimo Hyvärinen ja Pirkko Matilainen.
Pöytäkirja tarkistetaan taloustoimistossa 8.2.2019 klo 15 mennessä. Tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa 11.2. – 10.3.2019 virastoaikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan samaan aikaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kokouksessa tehty muutosesitys:
Esko Pöyhönen esitti, että valitaan Pirjo Skantz Raimo Hyvärisen (ei paikalla)
tilalle pöytäkirjantarkistajaksi.
Päätös:

Esko Pöyhösen esitys hyväksyttiin yksimielisesti, eli pöytäkirjantarkistajiksi
valittiin Pirkko Matilainen ja Pirjo Skantz.
Pöytäkirja tarkastetaan 8.2.2019 klo 15 mennessä.

4.§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Selvitys:

Puheenjohtaja

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

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Puheenjohtajan esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Puheenjohtajan kokouksessa tekemä muutosesitys:
Muutetaan pykäläksi 14 Lapsityöntekijän irtisanoutuminen ja
pykäläksi 15 Johtoalueen käyttöoikeussopimus.
Tämän muutoksen johdosta esityslistassa pykälästä 14 alkaen numerointi muuttuu
kahta suuremmaksi.
Päätös:

Hyväksyttiin tehty muutosesitys yksimielisesti.

5 § Kirkkoneuvoston sihteerin valinta vuosiksi 2019 - 2020
Selvitys:

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää
kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla
seurakunnan viranhaltija.

Vs. kirkkoherran esitys:
Valitaan kirkkoneuvoston sihteeriksi vuosiksi 2019 – 2020 talouspäällikkö.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

6. § Katualueen ostotarjous

liitteet 1 - 3

Tämän pykälän käsittelyn ajaksi Leena Jäntti, Pekka Häkkinen ja Esko Pöyhönen
jääväsivät itsensä (Hankasalmen kunnanhallituksen jäseniä) ja poistuivat paikalta.
Paikalle saapuivat: Katriina Oksanen (Leena Jäntin varajäsen) Keijo Romo (Pekka Häkkisen
varajäsen) ja Mirja-Liisa Heikkinen (Esko Pöyhösen varajäsen)
Selvitys:

Hankasalmen kirkonkylän Kirkkotien katualueesta osa on Hankasalmen seurakunnan
omistuksessa. Kunnan eikä myöskään seurakunnan arkistosta ole löytynyt asiakirjoja
katualueen haltuunotosta, joten Hankasalmen kunta on tehnyt katualueesta
30.11.2018 päivätyn ostotarjouksen:
” Hankasalmen kunta tarjoutuu ostamaan Hankasalmen seurakunnalta liitekarttaan
(liite 1) merkityn katualueen 1.500 eurolla. Katualue muodostuu kiinteistöistä
077-403-13-47 Kirkkoranta ja 077-403-35-2 Kirkkopuisto. Pinta-alaltaan kyseessä
on n. 3100 m2 suuruinen alue.”
Hankasalmen kunnan tekninen päällikkö on lisäksi lähettänyt vielä selventävän
karttaotteen, (liitteet 2 ja 3) missä ostotarjouksen kohteena olevat alueet on merkitty
tarkemmin.
Ostotarjouksen olevan kohteen pinta-alat kiinteistöittäin on:

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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077-403-35-2 Kirkkopuisto, noin 276 m2
077-403-13-47 Kirkkoranta, noin 2840 m2
Koska Hankasalmen kunta on jo katualueet rakentanut seurakunnan kiinteistöille,
on myös tarkoituksenmukaisinta hyväksyä Hankasalmen kunnan tekemä ostotarjous.
Kyseessä on hivenen erikoislaatuinen kaupan kohde, joten kiinteistöarvio kohteista
ei lienee tarpeen.
Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että myydään Hankasalmen kunnalle
ostotarjouksen perusteella määräalat (katualueet) kiinteistöistä 077-403-35-2
Kirkkopuisto, kooltaan 276 m2 ja 077-403-13-47 Kirkkoranta, kooltaan 2840 m2.
Pinta-ala yhteensä 3116 m2. Kauppahinta on 1.500 €.
Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy kiinteistöjen kaupan, lähetetään se edelleen
tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kaupasta tehdään esikauppakirja, nähtävänä kokouspaikalla.
Päätös:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että myydään Hankasalmen kunnalle määräalat
(katualueet) kiinteistöistä 077-403-35-2 Kirkkopuisto, kooltaan 276 m2 ja
077-403-13-47 Kirkkoranta, kooltaan 2840 m2. Pinta-ala yhteensä 3116 m2.
Kauppahinta 1.500 €.
Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy kiinteistöjen kaupan, lähetetään se edelleen
tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

7. § Talouspäällikön viran täyttäminen
Tämän pykälän käsittelyn ajaksi vt. talouspäällikkö Tiina Pitkänen poistui paikalta ja sihteerinä
toimii kokouksen puheenjohtaja.
Selvitys:

Puheenjohtaja

Kirkkoneuvosto on valinnut Tiina Pitkäsen hoitamaan seurakunnan talouspäällikön
virkaa virkaatekevänä ajalle 1.6.2017 – 31.5.2019 (kn 9.11.2016/155 §)
Virka tulee täyttää vakinaisella viranhaltijalla 1.6.2019 alkaen (kn 25.9.2018/87 §)
Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi (KL luku 6:9§)
Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (KL luku 6:10-11§)
Hallinnon johtajan tehtävän tullessa avoimeksi, tulee määritellä tehtävän vaativuus.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 19.12.2018/44§ hyväksynyt talouspäällikön
johtosäännön, jossa ilmaistaan toimenkuva ja viran vaativuus.
Tehtävän vaativuus säilyy samanlaisena kuin se on ollut Tiina Pitkäsen virkaa
virkaatekevänä hoitaessa.
Viran palkkaus määräytyy J10 hinnoitteluryhmän mukaan ja on
2.616,36 – 3.620,36 €/kk.
Palkkauksen tulisi olla määriteltynä valitun viranhaltijan viranhoitoon ryhtyessä.
Jos virkaan valittavan osaamista ja työn tuloksia ei tiedetä henkilöä valittaessa, uuden
viranhaltijan peruspalkkaa olisi hyvä arvioida kuuden kuukauden jälkeen työhön
ryhtymisestä tai myöhemmin, jos pidempi tarkkailujakso on tarkoituksenmukaisempi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Vs. kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi seurakunnan talouspäällikön viran, joka
täytetään 1.6.2019 alkaen. Hakemukset tulee osoittaa Hankasalmen seurakunnan
kirkkoneuvostolle. Hakuaika päättyy 1.3.2019. Palkan todetaan olevan J10 mukainen
2.616,36 – 3.620,36. Viran hakuilmoitus julkaistaan seurakunnan julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla sekä KirkkoHR.ssä (KL luku 6:10 §)
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

8. § Osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus
Selvitys:

Hankasalmen seurakunnassa osto- ja myyntilaskujen asiatarkastajana toimii;
työalan vastaava viranhaltija/työntekijä, talouspäällikkö tai toimistosihteeri.
Vuoden 2019 alusta toimistonhoitajan työajasta 35 % on siirtynyt taloushallinnon
tehtäviin, koska Kuopion aluekeskusrekisteriin on siirtynyt osa toimistonhoitajan
aikaisemmin hoitamista tehtävistä (mm. virkatodistusten tekeminen)
Tämän muutoksen takia toimistonhoitajan tehtäviin tulee jatkossa sisältymään osto- ja
myyntilaskujen asiatarkastusta.

Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää toimistonhoitajalle osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus
oikeudet.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

9. § Seurakunnan työntekijöiden hankintaoikeudet vuodelle 2019
Selvitys:

Seurakunnan hankintaohjeessa sanotaan:
”kirkkoneuvosto vahvistaa vuosittain viranhaltijoiden ja työntekijöiden
hankintaoikeudet. Hankinnat on tehtävä talousarvion puitteissa.”

Vt. talouspäällikön esitys:
Hankintaoikeudet vuodelle 2019 on samat kuin vuonna 2018, eli:
Kertahankinta, alv 0 %
Kirkkoherra
10.000 €
Talouspäällikkö
20.000 €
Viranhaltijat
5.000 €
Työsuhteiset työntekijät
5.000 €
Päätös:

Puheenjohtaja

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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10. § Seurakunnan hankintaohjeen päivitys
Selvitys:

Liite 4

Kirkkovaltuuston kokouksessa 1.11.2017/30 § on vahvistettu seurakunnan
hankintaohje. Hankinta ilman kilpailua eli suorahankinta on mahdollinen
kynnysarvon alittavissa hankinnoissa jos hankinnan arvo on vähäinen tai jos
tarjouskilpailun järjestäminen olisi:
- ilmeisen kohtuutonta
- epätarkoituksen mukaista tai
- aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia mahdollisesti tulevaan hyötyyn nähden.

Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että päivitetään 1.11.2017/30 § vahvistettu
hankintaohje liitteen 4 mukaan.
Muutokset on merkitty hankintaohjeeseen punaisella, muilta osin hankintapäätös
säilyy ennallaan.
Päätös:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että päivitetään 1.11.2017/30 § vahvistettu
hankintaohje liitteen 4 mukaan.
Muutokset on merkitty hankintaohjeeseen punaisella, muilta osin hankintapäätös
säilyy ennallaan.

11. § Sopimus työterveyspalveluista
Selvitys:

Seurakunnan työterveyspalvelut on ostettu Työterveys Aallolta. Toimintasuunnitelma
vuosiksi 2019 – 2021 on hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa 19.12.2018/150 §.
Työterveys Aalto-liikelaitoksen toiminta on päättynyt 31.12.2018 ja
palveluntuottajan nimi on 3.1.2019 alkaen Työterveys Laine Oy.
Sopimuksen sisältö säilyy muilta osin ennallaan, mutta sopimuksen irtisanomisaika
on aiemman kahden kuukauden sijaan kolme kuukautta ja laboratoriokokeet on
päivitetty nykyaikaiseksi.
Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Vt. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen työterveyspalveluista Työterveys Laine
Oy:n kanssa.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Kirkkoneuvoston jäsen Raimo Hyvärinen saapui paikalle klo 17.51.
12. § Ohjausryhmien jäsenten valinta
Selvitys:

Puheenjohtaja

liitteet 5 – 6 ja 8

Seurakunnassa toimii diakonian ohjausryhmä, nuorisotyön, kirpputorin ja
lähimmäisen kammarin ohjausryhmä, lapsi- ja perhetyön ohjausryhmä, lähetystyön
ohjausryhmä, ystävyysseurakuntatyön ohjausryhmä sekä Niemisjärven seurakuntakodin
ohjausryhmä.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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Kirkkoneuvosto asettaa ohjausryhmät, joihin tulee kuulua vähintään kolme henkilöä,
jotka eivät ole seurakunnan työntekijöitä (ohjausryhmän yleinen toimenkuva 3 §)
Kirkkoneuvosto on vahvistanut ohjausryhmien yleisen toimenkuvan (liite 5)
kokouksessaan 15.2.2017/13 §.
Vs. kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto nimeää ohjausryhmien jäsenet.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi ohjausryhmien jäsenet ohjausryhmien esityksen
mukaisesti. Ohjausryhmien kokoonpanot liitteenä 8.

13. § Kiinteistötyöryhmän jäsenten valinta
Selvitys:

Uuden valtuustokauden alkaessa on syytä valita jäsenet kiinteistötyöryhmään.
Jäsenien lukumäärää ei ole määrätty.

Vt. talouspäällikön esitys:
Valitaan kiinteistötyöryhmään virkansa puolesta kirkkoherra ja
ja talouspäällikkö. Lisäksi rakennusinsinööri Hannu Lampinen.
Muut jäsenet nimeää kirkkoneuvosto.
Kokouksessa tehty esitys:
Esko Pöyhönen esitti, että valitaan kiinteistötyöryhmän esitettyjen lisäksi
Pekka Häkkinen, Esko Pöyhönen ja puheenjohtajisto, eli Arto Gustafsson, Antero
Manninen ja Leena Jäntti.
Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti ja valittiin kiinteistötyöryhmään
kirkkoherra, talouspäällikkö, Hannu Lampinen, Arto Gustafsson, Antero
Manninen, Leena Jäntti, Esko Pöyhönen ja Pekka Häkkinen.

14. § Lapsityöntekijän irtisanoutuminen
Selvitys:

Lapsityönohjaaja Riita Oksanen on ilmoittanut 30.1.2019 irtisanoutuvansa
lapsityönohjaajan toimesta 1.6.2019 alkaen.

Vs. kirkkoherran esitys:
Merkitään asia tiedoksi.
Päätös:

Puheenjohtaja

Merkittiin asia tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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15. § Johtoalueen käyttöoikeussopimus
Selvitys:

Liite 7

Suur-Savon Sähkö Oy rakentaa sähköverkkoa seurakunnan omistamille kiinteistöille
Lepola (77-404-7-45) ja Kolmio (77-404-7-46) liitteen 7 mukaisesti.
Kaapelit asennetaan maahan ja korvaavat Niemeläntien puolelta tulevan ilmajohdon,
joka tullaan purkamaan syksyllä 2019.
Kolmio-kiinteistön osalta Suur-Savon Sähkö Oy maksaa korvausta johtojen
sijoittamisesta 50 € ja Lepola-kiinteistön osalta korvausta ei suoriteta lainkaan.
Sähkönjakeluverkon liittämiskohta tulee myös muuttumaan. Uusi liittämiskohta
sijaitsee kaapelinjakokaapissa, sijainti näkyy liitteessä 7.

Vt. talouspäällikön esitys:
Hyväksytään Suur-Savo Sähkö Oy:n kanssa tehtävät johtoalueen
käyttöoikeussopimukset kiinteistöjen Lepola (77-404-7-45) ja Kolmio (77-404-7-46)
osalta sekä hyväksytään uusi sähkönjakeluverkon liittämiskohta.
Valtuutetaan vt. talouspäällikkö allekirjoittamaan esitetyt sopimukset Suur-Savon
Sähkö Oy:n kanssa.
Päätös:

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

16. § 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.

Vs. kirkkoherra esittää
Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston 30.10.2018 pidetyn kokouksen
4/2018 on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä
ole muutoin lainvastaisia.
Päätökset ovat saaneet lainvoiman 8.12.2018 ja kirkkovaltuusto on pannut päätökset
täytäntöön seuraavasti:
27. § Kokouksen avaus – ei toimenpiteitä
28. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – ei toimenpiteitä
29. § Pöytäkirjantarkistajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo – ei toimenpiteitä
30. § Työjärjestyksen hyväksyminen – ei toimenpiteitä
31. § Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019 ja talousarvion
suunnitteluperusteet – ilmoitettu veroprosentti verottajalle, vuoden 2019
talousarvio laadittu suunnitteluperusteen mukaan
32. § Toimintastrategia kiinteistökannan vähentämiseksi – kiinteistötyöryhmä
työstämään asiaa
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja
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33. § Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteistyösopimuksen
ja siihen liittyvien johtosääntöjen hyväksyntä – ilmoitettu päätös asiaosaiselle
34. Ilmoitusasiat – ei toimenpiteitä
35. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen – liitetty valitusosoitus
pöytäkirjaan

Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston 19.12.2018 pidetyn kokouksen
5/2018 on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä
ole muutoin lainvastaisia.
Päätökset ovat saaneet lainvoiman 21.1.2019 ja kirkkovaltuusto on pannut päätökset
täytäntöön seuraavasti:
36. § Kokouksen avaus – ei toimenpiteitä
37. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – ei toimenpiteitä
38. § Pöytäkirjantarkistajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo – ei toimenpiteitä
39. § Työjärjestyksen hyväksyminen – ei toimenpiteitä
40. § Hautapaikkamaksu ajalle 1.1.- 31.12.2019 – otettu hinnasto käyttöön
41. § Kokouspalkkiot vuodelle 2019 – toimitaan päätöksen mukaisesti
42. § Vuoden 2019 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021 –
toimitaan suunnitelman mukaisesti
43. § Lisätalousarvio vuodelle 2019 – kirjattu kirjanpitoon lisätalousarvio-kohtaan
44. § Talouspäällikön viran johtosääntö – noudatetaan johtosääntöä
45. § Ilmoitusasiat – ei toimenpiteitä
46. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen – liitetty valitusosoitus
pöytäkirjaan

Päätös:

Todettiin, että kirkkovaltuuston 30.10.2018 ja 19.12.2018 kokousten päätökset on
tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä ole
muutoin lainvastaisia.

17. § Ilmoitusasiat
1.
2.
3.
4.
5.

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Talouspäällikön viranhaltijapäätös 1/2019
Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutus 2.3.2019 Kuopiossa
Seurakuntapastorin viran täyttäminen
Kirkkohallitus myöntänyt verotulojen täydennysavustusta 18.846 €.

18. § Muut asiat
Ei muita asioita.
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19. § Kooste päätösten valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista
Kirkkojärjestys 23 luvun 3§:n mukaan
”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin.
Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.
Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”
12 §, lapsi- ja perhetyön ohjausryhmän jäsenten valinnalla on myönteinen
vaikutus lapsiin.
14 §, lapsityönohjaajan irtisanoutumisella on vaikutusta lapsiin.

18. § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45 ja antoi liitteen 9 mukaisen
valitusosoituksen, mikä liitetään pöytäkirjaan.
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