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SISÄLLYSLUETTELO 1/2020
Asialista:
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen sihteerin valinta
Naantalin seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2019
Naantalin musiikkijuhlien konserttiohjelma 2020
Kasvatuksen työalan kevätkauden retkien ja leirien ohjelma- ja
turvallisuusvastaavat
9§ Seurakuntasihteerin työvapaa-anomus
10§ Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2020 oman osuuden käyttö
11§ Kanttorin virkavapausanomus
12§ Tietosuojavastaavan valinta
13§ Lausunto perussäännöstä
14§ Tilintarkastajan raportti
15§ Kirkkoherran viranhaltijapäätökset ja johtokuntien pöytäkirjat
16§ Muut asiat
17§ Ilmoitusasiat
18§ Muutoksenhakuohjeet
19§ Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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KOKOUSTIEDOT:
AIKA:

Tiistai 11.02.2020 kello 19.00–20.33.

PAIKKA:

Seurakuntakeskus, Kohtaamispaikka

PYKÄLÄT:

1§ - 19§

KOKOUKSEEN KUTSUTUT:
Kairavuo Jani
Alho Riitta
Björkskog Tommy
Järvenranta Pirjo
Kouki Kari
Leivo Markku
Leppänen Mari
Mäntylä Katja
Nyblom Emil
Hanhinen Roosa
Orrela Pirjo
Paasikivi Jari
Rantanen Erkki
Rautiainen Jyrki
Sipilä Marjo
Sinkkonen Arto
Vienonen Hannele

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen, Emil Nyblomin sijalla
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen, Marjo Sipilän sijalla
jäsen

Muut osallistujat:

Kallio Heli
Koivula Jorma

sihteeri
talousjohtaja

Poissa:

Nyblom Emil
Paasikivi Jari
Sipilä Marjo
Koivula Jorma

jäsen
jäsen
jäsen
talousjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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_____________________________________
Jani Kairavuo
puheenjohtaja

______________________________________
Heli Kallio
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Naantalissa _______/______2020.

______________________________________
Jyrki Rautiainen
pöytäkirjantarkastaja

_____________________________________
Arto Sinkkonen
pöytäkirjantarkastaja

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen torstaina 13.02.2020
neljäntoista (14) päivän ajan.

Naantalissa 28.02.2020

______________________________________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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1§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö § 2,1
”Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.”
Kokouskutsu on postitettu 5.2.2020.
KL 7:4,1
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.”

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittely

Kirkkoherra totesi, että esteen ovat ilmoittaneet:
- Emil Nyblom. Naantalin Askel -ryhmän I varajäsen Åke Nyblom ja II
varajäsen Juha Manner ovat myös estyneitä saapumaan kokoukseen.
Kokoukseen on kutsuttu III varajäsen Roosa Hanhinen.
- Marjo Sipilä. Majakka-ryhmän I varajäsen Pia Teissala on myös estynyt
saapumaan kokoukseen. Kokoukseen on kutsuttu II varajäsen Arto
Sinkkonen.
- Jari Paasikivi. Majakka-ryhmän III varajäsen Antti Tunturi on myös
estynyt saapumaan kokoukseen.

SN päätös
11.2.2020

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Muutoksenhaku:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on
asian valmistelu (KL 24:5)
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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3§
KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA
Esittely

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6:3
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa
tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Tarkastusvuorossa ovat Jari Paasikivi ja Erkki Rantanen. Pöytäkirja
tarkastetaan seuraavana päivänä. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa alkaen 13.02.2019 neljäntoista (14) päivän ajan.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Käsittely

Koska Jari Paasikivi oli estynyt saapumaan kokoukseen ja Erkki
Rantanen estynyt tarkastamaan pöytäkirjan seuraavana päivänä,
kirkkoherra ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Rautiaista ja Arto
Sinkkosta.

SN päätös
11.2.2020

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Rautiainen ja Arto Sinkkonen.
Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 12.2.2020 klo 10.

Muutoksenhaku:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on
asian valmistelu (KL 24:5)
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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4§
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

SN päätös
11.2.2020

Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Muutoksenhaku:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on
asian valmistelu (KL 24:5)
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2020
Seurakuntaneuvosto
11.02.2020
7(26)
_____________________________________________________________________________________
5§
KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
Esittely

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 6§ 1 mom:n mukaan kokouksen
pöytäkirjaa pitää seurakuntaneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka
on seurakunnan tai seurakuntayhtymän henkilökuntaan kuuluva.
Molempien Naantalin seurakunnan toimistosihteereiden ollessa estyneitä
kirkkoherra on sopinut seurakuntayhtymän talousjohtajan kanssa, että
seurakuntayhtymän hallintosihteeri voi toimia seurakuntaneuvoston
kokouksen 11.2.2020 sihteerinä tarvittaessa.

Arvio
lapsivaikutuksista

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto valitsee kokoukselle sihteerin.

Käsittely

Kirkkoherra ehdotti kokouksen sihteeriksi hallintosihteeri Heli Kalliota.

SN päätös
11.2.2020

Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksen sihteeriksi hallintosihteeri
Heli Kallion.

Muutoksenhaku:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2020
Seurakuntaneuvosto
11.02.2020
8(26)
_____________________________________________________________________________________
6§
NAANTALIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Esittely

Esityslistan liitteenä on Naantalin seurakunnan toimintakertomus vuodelta
2019. Toimintakertomus sisältää tilinpäätöksen 2019 teksti- ja talousosat
Naantalin seurakunnan osalta.

Arvio
lapsivaikutuksista

Päätöksellä ei ole välittömiä lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Seurakuntaneuvosto hyväksyy Naantalin seurakunnan
toimintakertomuksen vuodelta 2019.
2. Seurakuntaneuvosto lähettää Naantalin seurakunnan
toimintakertomuksen vuodelta 2019 Naantalin seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Käsittely

Keskustelun pohjalta kirkkoherra esitti tehtäväksi seuraavia muutoksia,
jotka hyväksyttiin yksimielisesti:
- toimintakertomuksen kappaleen 4 sivulle 101220000 Musiikki kohtaan
Syyt talousarvion alituksiin lisätään lause ”Henkilöstökulut olivat
arvioitua pienemmät”.
- toimintakertomuksen kappaleen 4 sivulle 1012350000 Rippikoulu N
kohtaan Syyt talousarvion ylityksiin lisätään lause ”Toisaalta
henkilökulut olivat arvioitua pienemmät ja siksi poikkeama oli 6.760
euroa.”
- kappaleesta 2.2. diakoniatyön johtokunnan jäsenet -kohdasta korjataan
kirjoitusvirhe siten, että Nummi kirjoitetaan oikein Nurmi.

SN päätös
11.2.2020

1. Seurakuntaneuvosto hyväksyi Naantalin seurakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2019 siten, että toimintakertomuksen kappaleen 4
sivulle 101220000 Musiikki kohtaan Syyt talousarvion alituksiin
lisätään lause ”Henkilöstökulut olivat arvioitua pienemmät” ja sivulle
1012350000 Rippikoulu N kohtaan syyt talousarvion ylityksiin lisätään
lause ”Toisaalta henkilökulut olivat arvioitua pienemmät ja siksi
poikkeama oli 6.760 euroa.” Kappaleesta 2.2. diakoniatyön
johtokunnan jäsenet -kohdasta korjataan kirjoitusvirhe siten, että
Nummi kirjoitetaan oikein Nurmi.
2. Seurakuntaneuvosto päätti lähettää Naantalin seurakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2019 Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle.

Muutoksenhaku:

Tiedoksi:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

1. Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle
2. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on
asian valmistelu (KL 24:5)
YKN
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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7§
NAANTALIN MUSIIKKIJUHLIEN KONSERTTIOHJELMA 2020
Esittely

Naantalin Musiikkijuhlat järjestetään tänä vuonna 2.-13.6.2020. Tänä aikana
on tarkoitus järjestää kaikkiaan 13 konserttia Naantalin kirkossa
Talvikonsertit järjestetään tänä vuonna peräkkäisinä lauantaina 29.2. ja
7.3.2020 Naantalin kirkossa.
Naantalin musiikkijuhlien konsertit vuonna 2020 Naantalin kirkossa
la
la

29.2.
7.3.

klo 19
klo 19

Talvikonsertti I
Talvikonsertti II

ti
ke
to
pe
la
su
ma
ti
ke
ke
to
pe
la

2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.

klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 22
klo 19
klo 19
klo 19

Naantalin Musiikkijuhlat, op. 41
Kollegan kyydissä
Sinfonia Lahti
Beethovenin seurassa
Katso Pohjoista taivasta
Pariisissa
Tallinnan kamariorkesteri 1
Tallinnan kamariorkesteri 2
Romansseja
Kesäyön unelmia
Anne Sofie von Otter
In Honorem Maris
Kenelle sellot soivat

Arvio
lapsivaikutuksista

Päätöksellä ei ole välittömiä lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy kirkon käytön Naantalin musiikkijuhlien
talvikonsertteihin 29.2.2020 ja 7.3.2020 sekä kesäkonsertteihin 2.13.6.2020.

SN päätös
11.2.2020

Seurakuntaneuvosto hyväksyi kirkon käytön Naantalin musiikkijuhlien
talvikonsertteihin 29.2.2020 ja 7.3.2020 sekä kesäkonsertteihin 2.13.6.2020.

Muutoksenhaku:
Tiedoksi:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle
Naantalin Musiikkijuhlat, musiikin työalavastaava,
jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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8§
KASVATUKSEN TYÖALAN KEVÄTKAUDEN RETKIEN JA LEIRIEN OHJELMA- JA
TURVALLISUUSVASTAAVAT
Esittely

Kasvatuksen työalan työalavastaava esittää seuraavia työntekijöitä
kevätkauden 2020 leirien ja retkien ohjelma- ja turvallisuusvastaaviksi:
[…]

Arvio
lapsivaikutuksista

Ohjelma- ja turvallisuusvastaavien määrääminen leireille ja retkille
lisää lasten ja nuorten turvallisuutta seurakunnan toiminnassa.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto vahvistaa leirien ja retkien ohjelma- ja
turvallisuusvastaavat esittelyn mukaisesti.

SN päätös
11.2.2020

Seurakuntaneuvosto vahvisti leirien ja retkien ohjelma- ja
turvallisuusvastaavat esittelyn mukaisesti.

Muutoksenhaku:
Tiedoksi:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle
Työalan henkilökunta, henkilöstösihteeri
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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9§
SEURAKUNTASIHTEERIN TYÖVAPAA-ANOMUS
Viite:
Ark. […]
[…]
10§
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN VUODEN 2020 OMAN OSUUDEN KÄYTTÖ
Viite:
Diakoniatyön johtokunta 13.11.2019/ 40§
Esittely

Diakoniatyön johtokunta käsitteli kokouksessaan 13.11.2019/ 40§
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2020 oman osuuden käyttöä. Työalavastaava
esitti, että Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2020 seurakunnan oma osuus
käytettäisiin Naantalin seurakunnan diakoniatyön avustustoimintaan
lapsiperheiden hyväksi. Johtokunta keskusteli asiasta ja päätti puoltaa esitystä
ja siirtää asian seurakuntaneuvoston päätettäväksi.

Arvio
lapsivaikutuksista

Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2020 oman osuuden käyttämisellä lapsiperheiden hyväksi on myönteisiä lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2020
seurakunnan oman osuuden kohteeksi diakoniatyön avustustoiminnan
lapsiperheiden hyväksi.

SN päätös
11.2.2020

Seurakuntaneuvosto päätti Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2020
seurakunnan oman osuuden kohteeksi diakoniatyön avustustoiminnan
lapsiperheiden hyväksi.

Muutoksenhaku:
Tiedoksi:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle
Diakoniatyön johtokunta
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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11§
KANTTORIN VIRKAVAPAUSANOMUS
Viite:
Ark. […]
[…]
12§
TIETOSUOJAVASTAAVAN VALINTA
Viite
Ark.0.6.1. Sn 5.4.2018/ 43§
Esittely

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) sovelletaan
kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn
sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetus korvaa vuoden 1995
henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti täytäntöön panemiseksi annetun
henkilötietolain (523/1999). Asetuksen rinnalle säädetään lisäksi uusi
kansallinen tietosuojalaki.
Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus
henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös
digitaaliaikana teknologian kehittyessä nopeasti. Sääntelyllä pyritään myös
vahvistamaan ihmisten oikeutta valvoa henkilötietojaan. Asetus tuo sekä
rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja
velvollisuuksia. Asetus pitää myös sisällään uusia oikeuksia rekisteröidyille.
Kun viranomainen tai muu julkishallinnon elin käsittelee henkilötietoja, on sen
tietosuoja-asetuksen mukaan nimettävä tietosuojavastaava. Sama
tietosuojavastaava voidaan nimetä useamman seurakunnan tai
seurakuntayhtymän tai muun kirkon viranomaisen yhteiseksi
tietosuojavastaavaksi.
Seurakuntaneuvosto nimesi kokouksessaan 5.4.2018/ 43§ IT-alueen
tietohallintosuunnittelija Marjut Marilan Naantalin seurakunnan
tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. IT-alueelta saadun tiedon mukaan
Marila voidaan valita samaan tehtävään 1.1.2020 alkaen toistaiseksi.

Arvio
lapsivaikutuksista

Ei välittömiä lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto valitsee EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37
artiklan mukaisesti IT-alueen tietosuojavastaava Marjut Marilan
Naantalin seurakunnan tietosuojavastaavaksi 1.1.2020 alkaen toistaiseksi.

SN päätös
11.2.2020

Seurakuntaneuvosto päätti valita EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37
artiklan mukaisesti IT-alueen tietosuojavastaava Marjut Marilan
Naantalin seurakunnan tietosuojavastaavaksi 1.1.2020 alkaen toistaiseksi.

Muutoksenhaku:
Tiedoksi:
Lisätiedot:
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle
IT-alueen johtokunta, valittu henkilö,
hallintosihteeri
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310
Otteen oikeaksi todistaa
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13§
LAUSUNTO PERUSSÄÄNNÖSTÄ
Viite:
YKN 7.11.2019 § 99
Esittely

Naantalin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan
7.11.2019/ 99§ hyväksynyt seurakuntayhtymän uuden perussäännön
luonnoksen ja pyytänyt seurakuntaneuvostoilta lausuntoa siitä 14.2.2020
mennessä. Seurakuntayhtymän tällä hetkellä voimassa oleva perussääntö on
esityslistan liitteenä.
--- --Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 7.11.2019 § 99
Kirkolliskokouksen toukokuussa 2018 hyväksymä uusi kirkkolaki ja
kirkkojärjestys tulevat voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt
hallituksen esityksen uudeksi kirkkolaiksi. Esitys on parhaillaan eduskunnan
käsiteltävänä (HE 19/2019 vp). Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen
voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon
vaalijärjestys kumoutuvat. Voimaantuloajankohta on aikaisintaan 1.1.2020.
Uudistus edellyttää seurakuntayhtymiltä perussäännön päivittämistä.
Perussäännössä määrätään seurakuntayhtymän toimivaltaan kuuluvat tehtävät
ja
annetaan
tarpeelliset
määräykset
toimivallan
jakautumisesta
seurakuntayhtymän
ja
siihen
kuuluvien
seurakuntien
kesken.
Kirkkojärjestyksen 41 §:n 2 momentin mukaan perussäännössä on määrättävä
seurakuntayhtymälle kuuluvat hallinto- ja talousasiat, seurakunnalliset tehtävät
ja työmuodot, jotka annetaan seurakuntayhtymän hoidettavaksi sekä tehtävät,
jotka ovat tarpeen seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien välisten
asioiden hoitamiseksi.
Seurakuntayhtymällä on useita lakisääteisiä tehtäviä. Niistä säädetään
kirkkolain 3 luvun 15 §:n 1 momentissa. Seurakuntayhtymän toimivalta on
näiden tehtävien osalta yksinomainen. Tehtävät ovat pääsääntöisesti samat kuin
vanhassa kirkkolaissa. Kirkkolain 3 luvun 15 §:n 3 momentin mukaan
seurakuntayhtymän päätettäväksi voidaan perussäännössä antaa myös muita
hallintoon ja talouteen liittyviä asioita sekä seurakunnalliseen toimintaan
liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Nämä tehtävät on lueteltava perussäännössä
erikseen. Jos jotakin hallintoon ja talouteen taikka seurakunnalliseen toimintaan
liittyvää tehtävää tai työmuotoa ei ole mainittu perussäännössä, seurakuntien
kuuluu hoitaa se itse. Toimivalta jakautuu siten, että seurakuntayhtymän
toimivalta on erityinen ja se määritellään perussäännöllä. Seurakuntien
toimivalta on yleinen ja kattaa kaiken muun.
Kirkkolain 3 luvun 12 §:n 2 ja 3 momentin mukaan seurakuntayhtymää
perustettaessa seurakuntien varat ja velvoitteet siirtyvät seurakuntayhtymälle,
jollei perussäännössä määrätä, että siinä mainittu omaisuus pysyy seurakunnan
omistuksessa tai hallinnassa taikka seurakunta vastaa siinä mainitusta
velvoitteesta.
Perussääntöön tulee ottaa vain tarpeelliset määräykset eivätkä määräykset saa
olla ristiriidassa uuden kirkkolain tai kirkkojärjestyksen kanssa.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
1/2020
Seurakuntaneuvosto
11.02.2020
14(26)
_____________________________________________________________________________________
--- --- --Naantalin seurakuntayhtymän ensimmäinen perussääntö on vahvistettu
kirkkohallituksessa 16.12.2008 ja sääntö on tullut voimaan 1.1.2009.
Kirkkohallitus on laatinut uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen pohjalta
mallin seurakuntayhtymän perussäännöksi (hyväksytty kirkkohallituksen
täysistunnossa 15.10.2019 § 157), jonka pohjalta on valmisteltu täsmennyksiä
Naantalin seurakuntayhtymän perussääntöön:
- Perussäännön 2 §:ssä olevaan seurakuntayhtymän tehtäväluetteloon
esitetään kirkkohallituksen mallisäännön mukaan lisättäväksi tehtävät:
yhteisten hankintasopimusten kilpailuttaminen ja laatiminen, kiinteistöjen
perusirtaimiston ja muun irtaimiston hankinta ja hoito, urku- ja
taidehankinnat, tilojen käytön koordinointi sekä keittiö- ja
seurakuntamestaripalvelut. Käytännössä yhtymä on hoitanut tehtäviä,
vaikka niitä ei ole mainittu voimassa olevassa perussäännössä.
- Perussääntöön esitetään lisättäväksi kirkkohallituksen mallisäännön
mukaisesti 3 §, jossa säädetään seurakuntien toimivallasta siten, että
seurakuntaneuvosto voi tehdä sopimuksia ja muita oikeustoimia
seurakunnan puolesta omien talousarviomäärärahojensa puitteissa. Tämän
lisäyksen myötä nykyisen perussäännön 3 § siirtyy 4 §:ksi jne.
- Perussääntöön esitetään lisättäväksi kirkkohallituksen mallisäännön
mukaisesti 5 § Perusteet tulonjaolle, jossa säädetään, että yhteinen
kirkkovaltuusto päättää tulonjakoperusteet kullekin kolmevuotiselle
suunnittelukaudelle talousarvion hyväksymisen yhteydessä, kuten
Naantalin seurakuntayhtymässä on toimittu. Tämän lisäyksen myötä
nykyisen perussäännön 4 § siirtyy 6 §:ksi.
- Seurakuntien omaisuus ja velvoitteet siirtyivät perussäännön mukaisesti
1.1.2009 seurakuntayhtymälle, lukuun ottamatta ennen 1.1.2009
lahjoituksin tai testamentilla saatua omaisuutta. Seurakuntayhtymä ei siten
saanut lainhuutoja Naantalissa sijaitseviin kiinteistöihin Katajamäki 529402-1-29 ja Vanha kaupunki 529-2-10-2 (jolla sijaitsee Naantalin kirkko ja
hautausmaa), Merimaskussa sijaitsevaan kiinteistöön Kanttorila 529-472-121 (jolla sijaitsee seurakuntakoti) eikä Rymättylässä sijaitsevaan
kiinteistöön Kallio 529-547-1-14 (jolla sijaitsee rukoushuone), koska
kyseiset kiinteistöt ovat tulleet lahjoituksina seurakunnille ennen
seurakuntayhtymän muodostumista 1.1.2009. Myös kiinteistöjen ylläpito
oli täten seurakuntien vastuulla. Kiinteistöjen omistusoikeuden kirjaaminen
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin Naantalin seurakuntayhtymälle oli siten
välttämätöntä, jotta myös kiinteistöjen ylläpito siirtyisi seurakuntayhtymän
vastuulle. Naantalin seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 28.6.2010 §
75–76 ja Merimaskun seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 8.9.2010 §
75 luovuttaa edellä mainitut omistamansa kiinteistöt seurakuntayhtymälle
vastikkeetta. Kyseiset seurakuntaneuvostojen päätökset vahvistettiin
kirkkohallituksessa. Rymättylän seurakuntaneuvosto ei ole luovuttanut
kiinteistöä 529-547-1-14 seurakuntayhtymälle eli kiinteistön ylläpitovastuu
on edelleen Rymättylän seurakunnalla.
- Perussäännön 4 §:ään (aiempi 3 §) on lisätty kirkkohallituksen mallisäännön
mukainen säädös, jossa todetaan jo saatuja sekä myös mahdollisesti tulevia
lahjoituksia tai testamentteja koskien, että tietyn seurakunnan hyväksi
annettu lahjoitus tai testamentti käytetään saannon
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yhteydessä määrättyjen ehtojen mukaisesti asianomaisen seurakunnan
hyväksi tai sen tehtävien mukaiseen toimintaan.
- Perussäännön 4 §:stä (aiempi 3 §) on poistettu voimassa olevassa säännössä
oleva lause ”Mikäli seurakuntayhtymä luovuttaa omaisuutta, joka on ennen
perussäännön voimaantuloa ollut seurakunnan omistuksessa, on
luovutukselle oltava seurakuntaneuvoston etukäteinen hyväksyntä.”
Lähtökohtaisesti seurakuntayhtymä päättää seurakunnan kirkkovaltuuston
päätösvaltaan kuuluvista asioista kirkkolain 3 luvun 15 §:n 2 momentin
mukaisesti.
Uuden kirkkojärjestyksen 3 luvun 50 §:n mukaan seurakuntaneuvostolle on
varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee
päätöksen asiassa, joka koskee perussäännön muuttamista.
--- --- ---

Ohjesääntötekstin lomassa on asiaa koskevia kirkkolain ja kirkkojärjestyksen
pykäliä. Nämä eivät kuitenkaan ole osa varsinaista ohjesääntötekstiä, vaan ne
on merkitty pykälään lisätiedoksi.
--- --- ---

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSSÄÄNTÖ
Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa __.__.20__
Vahvistettu kirkkohallituksessa __.__.20__
KL 3:12,1
Seurakuntayhtymän perustaminen
Seurakuntien kirkkovaltuustot ja seurakuntayhtymien yhteiset kirkkovaltuustot perustavat
seurakuntayhtymän hyväksymällä sen perussäännön ja luettelon sille siirtyvästä
omaisuudesta. Perussäännössä määrätään seurakuntayhtymän toimivaltaan siirrettävät
tehtävät ja annetaan tarpeelliset määräykset seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien
seurakuntien toimivallan jakautumisesta.
KL 3:13
Päätöksen alistaminen kirkkohallitukselle
Päätös seurakuntayhtymän perustamisesta ja perussäännöstä on alistettava
kirkkohallituksen ratkaistavaksi.
Kirkkohallitus ei saa ilman erityistä syytä poiketa seurakuntien ja seurakuntayhtymien
omaisuuden siirtoa koskevasta sopimuksesta.
Perussäännön muutos on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi, jos päätöstä ei ole
tehty yksimielisesti ja jos muutos koskee:
1) verotulojen jakoperusteiden muuttamista seurakuntien kesken;
2) omaisuuden siirtämistä seurakuntien ja seurakuntayhtymien välillä;
3) viran perustamista ja lakkauttamista koskevan päätösvallan siirtämistä
seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä.
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KJ 3:50
Seurakuntaneuvoston kuuleminen
Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen
kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee:
1) perussäännön muuttamista;
2) seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa;
3) seurakuntayhtymän talousarviota;
4) yhteisten työmuotojen järjestämistä;
5) seurakuntajaon muuttamista;
6) seurakunnan viran perustamista, lakkauttamista tai muuttamista;
7) rakennusta, jota käytetään seurakunnan toiminnassa.

1 § Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka
Naantalin kaupungin alueella olevat Merimaskun, Naantalin ja Rymättylän
seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän.
Seurakuntayhtymän nimi on Naantalin seurakuntayhtymä ja sen kotipaikka on
Naantalin kaupunki.
KJ 3:41,1
Perussäännön sisältö
Perussäännössä on mainittava seurakuntayhtymän nimi ja kotipaikka sekä siihen kuuluvat
seurakunnat. Nimen tulee sisältää sana seurakuntayhtymä.
2 § Seurakuntayhtymän tehtävät ja toimivalta
Seurakuntayhtymä hoitaa sille kirkkolain 3 luvun 15 §:n 1 momentissa säädetyt
tehtävät.
KL 3:15
Seurakuntayhtymän tehtävät
Seurakuntayhtymän on hoidettava asiat, jotka koskevat seurakuntayhtymään kuuluvien
seurakuntien:
1) kirkollisverotusta sekä kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien
kesken;
2) kirkon keskusrahastoon ja kirkon eläkerahastoon suoritettavia maksuja sekä muuta
talouden ja omaisuuden hoitoa;
3) jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä seurakuntayhtymän
toiminnassa 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla;
4) henkilöstöhallintoa, jollei tästä laista muuta johdu;
5) virka- ja työehtosopimusten tekemistä ja tulkintaa sekä paikallisesti toteutettavien
palkantarkistusten tekemistä tai palkantarkistusta koskevien esitysten tekemistä kirkon
työmarkkinalaitokselle;
6) arkistotointa.
Seurakuntayhtymä päättää seurakunnan kirkkovaltuuston päätettäväksi säädetystä muusta
asiasta, jollei päätösvaltaa ole siirretty seurakunnalle perussäännössä tai 16 §:n nojalla.
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Seurakuntayhtymälle voidaan siirtää perussäännössä toimivaltaa myös muissa hallintoon
ja talouteen liittyvissä asioissa sekä siinä mainituissa seurakunnalliseen toimintaan
liittyvissä tehtävissä ja työmuodoissa.
Seurakunnalle kirkkolain 3 luvun 15 §:n 2 momentin mukaan siirretystä
päätösvallasta määrätään 3 §:ssä.
Seurakuntayhtymä hoitaa kirkkolain 3 luvun 15 §:n 3 momentin nojalla
seuraavat hallintoon ja talouteen liittyvät asiat:
1. kiinteistötoimen,
2. rakennustoimen,
3. hautaustoimen,
4. ympäristötyön,
5. yhteisen viestinnän sekä seurakuntien viestinnän tuen ja koordinoinnin,
6. yhteisten hankintasopimusten kilpailuttamisen ja laatimisen,
7. kiinteistöjen perusirtaimiston ja muun irtaimiston hankinnan ja hoidon,
8. urku- ja taidehankinnat,
9. tilojen käytön koordinoinnin,
10. keittiö- ja seurakuntamestaripalvelut, ja
11. tietohallintopalvelut.
Seurakunnalliseen toimintaan liittyvistä tehtävistä ja työmuodoista
seurakuntayhtymä hoitaa kirkkolain 3 luvun 15 §:n 3 momentin nojalla:
1. sairaalasielunhoidon,
2. perheneuvonnan,
3. palvelevan puhelimen ja
4. laitosdiakonian.
KJ 3:41,2
Perussäännön sisältö
Perussäännössä on määrättävä seurakuntayhtymälle kuuluvat:
1) hallinto- ja talousasiat;
2) seurakunnalliset tehtävät ja työmuodot, jotka kirkkolain 3 luvun 15 §:n 3 momentin
mukaan annetaan seurakuntayhtymän hoidettavaksi;
3) tehtävät, jotka ovat tarpeen seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien välisten
asioiden hoitamiseksi.

3 § Seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimivalta
Seurakuntaneuvosto tekee sopimuksia ja muita oikeustoimia seurakunnan
puolesta niiden määrärahojen puitteissa, jotka seurakunnalle myönnetään.
KL 3:15,2
Seurakuntayhtymän tehtävät
Seurakuntayhtymä päättää seurakunnan kirkkovaltuuston päätettäväksi säädetystä muusta
asiasta, jollei päätösvaltaa ole siirretty seurakunnalle perussäännössä tai 16 §:n nojalla.
KL 3:18,1-2
Seurakuntaneuvosto
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Seurakuntayhtymään kuuluvalla seurakunnalla on seurakuntaneuvosto, joka käyttää
seurakunnan päätösvaltaa ja hoitaa ne kirkkoneuvoston tehtävät, jotka eivät kuulu yhteiselle
kirkkoneuvostolle, sekä muut sille määrätyt tehtävät. Seurakuntaneuvostossa voi olla
jaostoja, joihin sovelletaan, mitä kirkkoneuvoston jaostosta säädetään. Seurakuntaneuvosto
voi ohje- tai johtosäännössä siirtää päätösvaltaansa asettamalleen johtokunnalle,
seurakunnan viranhaltijalle ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajalle.
Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnalle seurakuntayhtymän talousarviossa osoitettujen
varojen käytöstä ja seurakunnan omaisuudesta.
KJ 8:1,3
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän virat
Seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntien ja
seurakuntayhtymän viroista, jollei toisin säädetä tai perussäännössä toisin määrätä.
Seurakuntayhtymässä voi olla sen tehtäviä varten seurakuntapastorin virkoja.
4 § Omaisuuden ja velvoitteiden siirtyminen
Seurakuntien omaisuus ja velvoitteet ovat siirtyneet seurakuntayhtymän
perussäännön voimaantulopäivänä 1.1.2009 seurakuntayhtymälle. Seurakunnan
lahjoituksin tai testamentilla ennen 1.1.2009 saama omaisuus jäi kuitenkin
seurakunnan omistukseen ja hallintaan.
Seurakuntayhtymän perussäännön voimaantulosta 1.1.2009 ja edelleen tämän
perussäännön voimaantulopäivästä eteenpäin seurakuntien saama omaisuus ja
velvoitteet kuuluvat seurakuntayhtymälle, lukuun ottamatta pykälässä 3
mainittuja velvoitteita.
Seurakuntayhtymä päättää sen taseessa olevasta omaisuudesta ja sen
luovuttamisesta sekä hallinnoi kaikkea seurakuntayhtymän taseeseen sisältyvää
omaisuutta.
Sen estämättä, mitä 1–3 momenteissa määrätään, Rymättylän seurakunnan
omistuksessa ja hallinnassa pysyy liitteessä 1 mainittu omaisuus. Rymättylän
seurakunta vastaa liitteessä mainitusta omaisuudesta aiheutuvista velvoitteista.
Mikäli testamentti tai lahjoitus on annettu tai annetaan tietyn seurakunnan
hyväksi ja saannon yhteydessä on määrätty omaisuuden käyttötarkoituksesta tai
muista ehdoista, käytetään se ehtojen mukaisesti asianomaisen seurakunnan
hyväksi tai sen tehtävien mukaiseen toimintaan. Edellä mainittu koskee myös
sellaisia vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyä tarkoitusta varten
lahja- tai testamenttivaroin.
Seurakunnat hallinnoivat kolehti-, myyjäis- ja keräysvaroja ja päättävät niiden
käytöstä.

KL 3:12,2-3
Seurakuntayhtymän perustaminen
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Seurakuntayhtymään liittyvien seurakuntien ja seurakuntayhtymien varat ja velvoitteet
siirtyvät seurakuntayhtymälle. Siirtyvän omaisuuden saantokirjana on siitä laadittu
perussääntöön liitettävä luettelo.
Perussäännössä voidaan määrätä, että siinä mainittu seurakunnan omaisuus pysyy
seurakunnan omistuksessa tai hallinnassa taikka että seurakunta vastaa siinä mainitusta
velvoitteesta.
5 § Perusteet tulonjaolle
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää tulonjakoperusteet kullekin kolmevuotiselle
suunnittelukaudelle talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
6 § Henkilöstön ottaminen ja irtisanominen
Seurakuntaneuvosto ottaa seurakuntaan perustettujen virkojen viranhaltijat ja
tehtävien työsopimussuhteiset työntekijät sekä irtisanoo ja purkaa nämä
palvelussuhteet, jollei kirkkolaista muuta johdu. Seurakunta vastaa
määrärahojensa puitteissa palvelussuhteista syntyvistä velvoitteista.
Seurakuntayhtymä ottaa seurakuntayhtymään perustettujen virkojen
viranhaltijat ja tehtävien työsopimussuhteiset työntekijät sekä irtisanoo ja
purkaa nämä palvelussuhteet, jollei kirkkolaista muuta johdu.
KJ 8:1,3
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän virat
Seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntien ja
seurakuntayhtymän viroista, jollei toisin säädetä tai perussäännössä toisin määrätä.
Seurakuntayhtymässä voi olla sen tehtäviä varten seurakuntapastorin virkoja.
______________
Tämä perussääntö tulee voimaan ____ päivänä ______kuuta ____
Tämä perussääntö tulee voimaan kuitenkin aikaisintaan samaan aikaan kuin
kirkolliskokouksen 16. päivänä toukokuuta 2018 hyväksymä kirkkolaki.
Tällä perussäännöllä kumotaan kirkkohallituksen 16.12.2008 vahvistama ja
1.1.2009 voimaan tullut Naantalin seurakuntayhtymän perussääntö.

LIITE 1: Kiinteistöluettelo
--- --- ---
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Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän
perussääntöluonnoksen ja lähettää sen seurakuntaneuvostoille lausuntoja
varten. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää antamaan lausunnot 14.2.2020
mennessä.
YKN päätös:
7.11.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).
--- --Naantalin seurakuntaneuvoston lausunto perussääntöluonnoksesta
Yleistä
Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 7.11.2019 hyväksymä
perussääntöluonnos on lähtökohtaisesti hyvin laadittu. Se pohjautuu
kirkkohallituksen laatimaan malliperussääntöön sekä tällä hetkellä voimassa
olevaan Naantalin seurakuntayhtymän perussääntöön. Poikkeamat
kirkkohallituksen malliperussäännöstä sekä tällä hetkellä voimassa olevasta
perussäännöstä on pääosin ilmaistu selkeästi luonnoksen esittelytekstissä.
Seurakuntayhtymän perussääntö on asiakirja, jolla määritellään mm.
seurakuntien ja seurakuntayhtymän vastuut yhteisten tehtävien hoidossa.
Koska perussääntö on mitä suurimmassa määrin seurakuntien ja niiden
muodostaman seurakuntayhtymän yhteinen asia, on valitettavaa, että
seurakunnat on täysin sivuutettu perussääntöluonnoksen valmistelutyöstä.
Seurakunnat olisi tullut ottaa alusta alkaen mukaan uuden perussäännön
valmisteluprosessiin.
Muutostarpeet
Perussääntöluonnoksessa on seuraavia muutostarpeita:
1) Perussääntöluonnoksen 2§:n 3 mom:sta tulee poistaa kohta 9. ”tilojen
käytön koordinoinnin”. Seurakunnan toiminnan kannalta on olennaista,
että tilojen käyttöä koordinoidaan toiminnallisesta yksiköstä eli
seurakunnasta käsin.
2) Perussääntöluonnoksen 2§:n 3 mom:n kohdassa 11. ”tietohallintopalvelut”
tulee pohtia, voisiko tähän liittää seurakuntien tietosuojatyön. Tällä
hetkellä jokaisen kolmen seurakunnan sekä seurakuntayhtymän on pitänyt
nimetä oma tietosuojan yhteyshenkilönsä, koska voimassa olevasta
perussäännöstä puuttuu maininta tietosuoja-asioiden hoitamisesta osana
yhtymän tietohallintopalveluita.
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3) Perussääntöluonnoksesta puuttuu voimassa olevan perussäännön 4§:n
mukainen maininta ”Seurakunnat päättävät oman seurakuntansa virkojen
perustamisesta ja lakkauttamisesta varojensa puitteissa”. Tämä maininta
tulee lisätä uuden perussäännön 3§:n 1 momenttiin.
4) Perussääntöluonnoksen 4 §:ään (aiempi 3 §) tulee palauttaa voimassa
olevassa perussäännössä oleva lause ”Mikäli seurakuntayhtymä luovuttaa
omaisuutta, joka on ennen perussäännön voimaantuloa ollut seurakunnan
omistuksessa, on luovutukselle oltava seurakuntaneuvoston etukäteinen
hyväksyntä.”
Arvio
lapsivaikutuksista

Päätöksellä ei ole välittömiä lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto antaa Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle esittelyn mukaisen lausunnon.

SN päätös
11.2.2020

Seurakuntaneuvosto päätti antaa Naantalin seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkoneuvostolle esittelyn mukaisen lausunnon.

Muutoksenhaku:
Tiedoksi:
Lisätiedot:
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Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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14§
TILINTARKASTAJAN RAPORTTI
Viite:
[…]
Esittely

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja on suorittanut
diakonia-avustusten tilintarkastuksen 16.9.2019 Naantalin seurakunnassa.
Tilintarkastajan raportti jaetaan kokouksessa.
[…]

Arvio
lapsivaikutuksista

Ei välittömiä lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportin.

Käsittely

Käsittelyn aikana kirkkoherra antoi muutetun päätösehdotuksen:
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportin ja sen
johdosta aloitetut toimenpiteet, jotka saatetaan loppuun kevään 2020
aikana.

SN päätös
11.2.2020

Seurakuntaneuvosto hyväksyi kirkkoherran muutetun päätösehdotuksen: Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi tilintarkastajan raportin ja
sen johdosta aloitetut toimenpiteet, jotka saatetaan loppuun kevään 2020
aikana.
Muutoksenhaku:
Tiedoksi:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on
asian valmistelu (KL 24:5).
talousjohtaja, diakoniatyön työalavastaava
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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15§
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
[…]
Arvio
lapsivaikutuksista

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran
viranhaltijapäätökset ja johtokuntien pöytäkirjat.

SN päätös
11.2.2020

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätökset ja johtokuntien pöytäkirjat.

Muutoksenhaku:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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16§
MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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17§
ILMOITUSASIAT
[…]
Arvio
lapsivaikutuksista

Lapsivaikutukset (KJ 23: 3§): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

Päätösehdotus

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

SN päätös
11.2.2020

Seurakuntaneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Muutoksenhaku:
Lisätiedot:

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Ei muutoksenhakuoikeutta
Kirkkoherra Jani Kairavuo p. 040 130 8310

Otteen oikeaksi todistaa
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18§
MUUTOKSENHAKUOHJEET
Muutoksenhakuohjeet liitettiin pöytäkirjaan.

19§
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.33.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

