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KOKOUKSEN AVAUS
Aluksi vt. kirkkoherra Harri Niemelä piti alkuhartauden, veisattiin virsi 192
Puheenjohtaja Harri Niemelä avasi kokouksen.

18 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Kutsu kirkkoneuvoston
kokoukseen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan lähetettävä jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4§).
Kokouskutsu on lähetetty 6.2.2019.
Talousjohtaja ehdottaa:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

19 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Talousjohtaja ehdottaa:
Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä
Päätös
Esityksen mukainen.

20 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Talousjohtaja ehdottaa:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Päivi Ketolainen ja Tuija Kovanen. Pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on nähtävänä 14. – 27.2.2019 taloustoimistossa. Ilmoitus nähtävillä pitämisestä on 14. –
27.2.2019 Jämsän kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös
Esityksen mukainen.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LÄNKIPOHJAN RUKOUSHUONEEN SANERAUS

Liite 1-2
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 21.2.2018 § 7
LIITE 6 Tutkimusraportti Aattela 2016
LIITE 7 Tutkimusraportti Aattela 2017
Länkipohjan rukoushuoneelle tehtyjen tutkimusten perusteella päätettiin elokuussa 2016 siirtää jatkuva
toiminta toisiin tiloihin. Rakennuksen sisäilman laatu on ollut heikkoa ja rakenteiden ongelmat moninaisia.
Varmuutta turvallisesta sisäilmasta ei voida vieläkään taata, eikä riskejä taustalta tunneta ja tämän
perusteella toimintaa ei voida enää siirtää rukoushuoneelle.
Rakennuksen viimeisin peruskorjaus valmistui 2014, tällöin korjattiin mm. vaurioituneita rakenteita ja
niiden aiheuttajia, alapohjan tuuletusta lisättiin ja ilmanvaihtokoneisto uusittiin. Vuonna 2015 tuli jälleen
havainnot huonosta sisäilmasta ja hajuhaitoista. Ongelmien ilmaantumisen jälkeen sisäilmaa on seurattu ja
tutkittu eri asiantuntijoiden toimesta. Sirate Group Oy:n työ on tehty 2015 ja FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:n työ on tehty 2016. Sisäilman huurrevesinäytteet on otettu ensimmäisen kerran 31.5.2016 ja toiset
näytteet samoista tiloista on otettu 25.4.2017. Tällä on pyritty seuraamaan sisäilman laatua.
FCG materiaalinäytetulokset osoittivat ulkoseinässä mikrobivaurioita. Siraten Oy:n ottamissa ilmanäytteissä
esiintyi Aspergillus restricti eli A. restricti mikrobilajisto, jota esiintyi myös FCG:n ulkoseinän
materiaalinäytteissä ja ko. mikrobi on kosteusvaurioon viittaava mikrobi. Rakennuksen
ulkoseinärakenteissa sekä laajennuksen yläpohjarakenteissa on kosteus-, mikrobi- ja lahovaurioita eri
puolilla rakennusta.
Keväällä 2017 rakennuksen toksiiniarvot ovat parantuneet, johtuen tehdyistä muutoksista ja tyhjänä
olevasta tilasta, mutta miten sisäilman olosuhde saadaan varmistettua, jos rakennus otettaisiin taas
käyttöön. Toiminta ja ihmiset tuovat sisäilmaan kosteutta, joka edesauttaa mikrobien kasvuympäristöä.
Lämpötila tulee olemaan korkeampi kuin viimeisen mittauksen +20 astetta. Kuitenkaan perusongelma
rakenteissa ei ole korjaantunut. Liitteenä ovat 2016 ja 2017 otetut huurrevesinäytteet sekä lausunnot
tilanteesta.
Kahden tilan ylläpitäminen Länkipohjan kokoisessa kylässä ei ole kustannuksiltaan järkevää ja tästä syystä
on harkittava, mikä on Länkipohjan rukoushuoneen tulevaisuus. Rakennus on Länkipohjalaisille merkittävä
maisemallisesti ja yhteisöllisesti, rukoushuone on Pirkanmaan maakuntakaavan suojelukohde. Kuten
liitteenä olevista ja aikaisemmin jaetuista lausunnoista selviää, että ei rukoushuoneen rakenteellisia
ongelmia ole pystytty ratkaisemaan ja lisäinvestointi rakennukseen on riski.
Mahdollisia vaihtoehtoja:
(a) Länkipohjan rukoushuone päätetään myydä/purkaa ja seurakunnallinen toiminta siirretään
vuokratiloihin sekä lisäksi tarjotaan seurakuntalaisille kuljetuksia seurakunnan muissa tiloissa
tapahtuviin tilaisuuksiin.
(b) Länkipohjan rukoushuone puretaan osittain, josta kirkkosali voisi jäädä kesäkäyttöön ja toistuva
seurakunnallinen toiminta siirretään vuokratiloihin.
(c) Länkipohjan rukoushuoneeseen tehdään peruskorjaus.
(d) Jatketaan nykyistä epäselvää tilannetta, jossa seurakunta ylläpitää kahta eri toimipaikkaa.
Vuosittaiset käyttökustannukset vähintään 40.000 euroa.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkohallituksessa ei ole sellaista tietoa, että Länkipohjan rukoushuone olisi kirkko. Asiaa on tarkasteltu
arkistosta ja asialuetteloista. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen rakennus edellä esitetyn tiedon perusteella
ei ole kirkkolain 14 luvun 1-5 § määritelty kirkollinen rakennus. Myöskään kirkkolain 4 §:ssa ei mainita
rakennuksen purkamista, joten alistamista kirkkohallitukselle ei tarvita eikä tule tehdä. Toimivalta tätä
rakennusta koskevassa päätöksenteossa on yksinomaisesti seurakunnalla. Rakennus on jonkinasteinen
suojelukohde ja sitä koskevat ohjeet antaa kunnan rakennusvalvonta, joka hallinnoi purkulupa-asioita.
Museoviranomaisen (Keski-Suomen museo) lausunto tarvitaan purkulupapäätöksen yhteydessä joka
tapauksessa. Keski-Suomen museovirastolta on pyydetty lausuntoa mahdollisesta rakennuksen
purkamisesta.
Talousjohtaja ehdottaa
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käy keskustelun Länkipohjan rukoushuoneen tulevaisuudesta ja
tekee toimintasuunnitelman asioiden etenemiseksi.
Päätös
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti selvittää vaihtoehtojen a ja b kustannukset sekä
lisätään vaihtoehdoksi rakennuksen myynnin purkukuntoisena.
--Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 15.5.2018 § 17
Keski-Suomen museo lausunnossaan 12.4.2018 ei puolla Länkipohjan rukoushuoneen purkamista
kokonaan, tästä syystä koko rakennuksen purkaminen ei ole mahdollista. Rakennuksen myynti on
mahdollista, mutta hyvinkin epätodennäköistä. Lausunnossa Keski-Suomen museo pitää tärkeänä, että
Länkipohjan rukoushuoneen kirkkosali säilytetään osana historiallista julkista kirkonmäen maisemaa.
Kirkkosalin julkisivu pitää ennallistaa alkuperäiseen asuunsa ja säilyvät osat tulee korjata rakennuksen
rakennushistoriallisen arvon mukaisesti perinteisen hirsirakentamisen menetelmin ja rakennusmateriaalein.
Arvion suunnittelu, purku- ja ennallistamiskustannuksista on tehnyt Hannu Ala-Kolu Suunnittelutoimisto
Plaanari Oy:stä.
Kaupungin rakennusvalvonta ei näe estettä rakennuksen osapurkuun.
Mahdolliset vaihtoehdot:
(a) Länkipohjan rukoushuone myydään. Mahdollisen ostajan löytäminen on epätodennäköistä, koska
rakennus on suojelukohde ja aiheuttaa sen vuoksi ostajalle rasitteita.
(b) Länkipohjan rukoushuone puretaan osittain, josta kirkkosali jää kesäkäyttöön, kustannukset 80.000 –
100.000 euroa sisältää suunnittelun, purun ja rakennuksen ennallistamisen. Rakennusta ei voida
täysin muuttaa kylmäksi, peruslämpö voidaan talviajaksi laskea alhaisemmaksi. Muutoksen
yhteydessä lämmitysmuodoksi voidaan muuttaa esim. ilmavesilämpöpumppu, kulutusarvio vuodessa
15.000 kWh. Osapurussa seurakunnan tulevat käyttökustannukset ovat vuokratilan ylläpitäminen ja
jäljellejäävän osan kiinteistökustannukset, arvio yhteensä 18.000 euroa.
Seurakunnan tavoitteena on pienentää kunnossapidettäviä ja käytettäviä neliöitä, tästä syystä 1960luvun moneen kertaan kosteusvauriokorjattu siipiosa purettaisiin kokonaan pois ja jäljelle jäisi vain
1900-luvun alkupuolen historiallinen saliosa.
(c) Länkipohjan rukoushuoneeseen tehdään peruskorjaus, tämä vaihtoehto ei kuitenkaan takaa tervettä
rakennusta, jossa voidaan työskennellä/toimia turvallisesti.
(d) Jatketaan nykyistä epäselvää tilannetta, jossa seurakunta ylläpitää kahta eri toimipaikkaa.
Vuosittaiset käyttökustannukset vuonna 2017 olivat yhteensä 44.716 euroa ja poistot 24.798 euroa,
tila ei ollut käytössä kuin satunnaisissa tilaisuuksissa ja jumalanpalveluksissa.
Längelmäen kirkkopiiri käsittelee asiaa kokouksessaan 9.5.2018
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Talousjohtaja ehdottaa
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle, että
Länkipohjan rukoushuoneen siipirakennus puretaan ja kirkkosali korjataan rakennuksen
rakennushistoriallisen arvon mukaisesti kesäkirkko käyttöön. hankkeen kustannukset 100.000 euroa
lisätään kuluvan vuoden investointiosaan menoksi.
Päätös
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle, että
Länkipohjan rukoushuoneen siipirakennus puretaan ja kirkkosali korjataan rakennuksen
rakennushistoriallisen arvon mukaisesti kesäkirkko käyttöön. Hankkeen kustannukset 100.000 euroa
lisätään kuluvan vuoden investointiosaan menoksi.
Kirkkoneuvosto 16.5.2018 § 44
Keski-Suomen museoviraston amanuenssi Päivi Anderssonin kanssa on käyty tarkentava keskustelu
purettavasta osasta, joka on koko matala siipiosa vaikka osa siipirakennuksesta on rakennettu vuonna
1938.

Talousjohtaja ehdottaa
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Länkipohjan rukoushuoneen siipirakennus puretaan ja
kirkkosali korjataan rakennuksen rakennushistoriallisen arvon mukaiseksi. Hankkeen kustannukset
100.000 euroa lisätään kuluvan vuoden investointiosaan menoksi.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Länkipohjan rukoushuoneen siipirakennus puretaan
ja kirkkosali korjataan rakennuksen rakennushistoriallisen arvon mukaiseksi. Hankkeen kustannukset
100.000 euroa lisätään kuluvan vuoden investointiosaan menoksi.

--Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 24.1.2019 § 6
Aikaisemman päätöksen mukaisesti oli tarkoitus jättää Länkipohjan rukoushuone kesäkäyttöön.
Tämä ei ole järkevää, koska tila on eristetty ympärivuotiseen käyttöön ja kylmänä se on riski
talolle sekä uruille.
Liitteenä piirustukset.
Talousjohtaja ehdottaa
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy esitetyt piirustukset
Länkipohjan rukoushuoneen siipiosan purkamisesta ja rakennuksen ennallistamisesta ja laittaa
kokonaisurakan kilpailutukseen Hilmaan.
Päätös
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy esitetyt
piirustukset Länkipohjan rukoushuoneen siipiosan purkamisesta ja rakennuksen ennallistamisesta ja laittaa
kokonaisurakan kilpailutukseen Hilmaan.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Liitteenä piirustukset ja urakkaohjelma.
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§ mukainen lapsivaikutusten arviointi:
Helmikuusta 2012 tammikuuhun 2014 Länkipohjan varhaiskasvatus ja nuorisotyö olivat kahdessa eri
väistötilassa Länkipohjan rukoushuoneen sisäilmaongelmien vuoksi. Remontin jälkeen sisäilmaongelmat
palasivat, ja elokuusta 2016 lähtien toiminta siirrettiin rukoushuoneelta vuokratiloihin. Tehtyjen
sisäilmatutkimusten mukaan rukoushuoneen sisäilman laatu on heikkoa ja rakenteiden ongelmat
moninaisia. Lasten ja nuorten turvallista sisäilmaa ei voida rukoushuoneessa taata, eikä riskejä taustalta
tunneta. Tämän vuoksi kasvatuksen toimialajohtaja pitää oikeana kirkkoneuvoston päätöstä, jonka mukaan
Länkipohjan rukoushuoneen siipiosa puretaan ja muu osa rukoushuoneesta ennallistetaan. Kasvatuksen
toimiala jatkaa viikkotoimintaansa vuokratiloissa Länkipohjan keskustan kerhotilassa. Vuokratilojen lisäksi
kasvatuksen toimiala tulee käyttämään ennallistettua rukoushuoneen kirkkosalia yksittäisten suurten
kasvatuksen toimialan tapahtumien järjestämispaikkana sekä rukoushuoneen pihaa lasten leikkialueena.
Talousjohtaja ehdottaa
Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt piirustukset Länkipohjan rukoushuoneen siipiosan purkamisesta ja
rakennuksen ennallistamisesta ja päättää laittaa kokonaisurakan kilpailutukseen Hilmaan.
Päätös
Esityksen mukainen.
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TALOUSJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN

liite 3
Talousjohtaja Anneli Hell on irtisanoutunut virastaan 1.4.2019 lukien siirtyäkseen toisen työnantajan
palvelukseen.
Kirkkoherra ehdottaa
Kirkkoneuvosto myöntää eron talousjohtajalle Anneli Hellille 1.4.2019 alkaen.
Päätös:
Esityksen mukainen.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MÄÄRÄALAN MYYNTI

Liite 4
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 24.1.2019 § 7
Liisa ja Vesa Männistö ovat osoittaneet halukkuutensa ostaa seurakunnalta Jokisalo 182-455-2-55 tilasta
noin 700 m2 määräalan. Määräala on heidän omistaman kiinteistön Kallioranta 182-455-2-65 (Jokisalontie
38) kohdalla sijaitsevan rasitteena olevan tiealueen osa.
Tarkoitus on saada tien jatkeena oleva maa-alue, johon on tarkoitus rakentaa talli/varasto. Heidän nykyinen
talli on huonokuntoinen ja on rakennettu osittain viereisen tontin alueelle.
Liisa ja Vesa Männistö tarjoavat noin 700 m2 määräalasta 1.500 euroa.
Talousjohtaja ehdottaa:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle, että Jokisalo 182-455-2-55
tilasta myydään liitteen mukainen noin 700 m2 määräalan Liisa ja Vesa Männistölle hintaan 1.500 euroa.
Kaikki myynti- ja lohkomiskustannukset maksaa ostaja.
Päätös
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Jokisalo 182-455-2-55 tilasta
myydään liitteen mukainen noin 700 m2 määräalan Liisa ja Vesa Männistölle hintaan 1.500 euroa. Kaikki
myynti- ja lohkomiskustannukset maksaa ostaja.
-

--

Talousjohtaja ehdottaa
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Jokisalo 182-455-2-55 tilasta myydään liitteen
mukainen noin 700 m2 määräalan Liisa ja Vesa Männistölle hintaan 1.500 euroa. Kaikki myynti- ja
lohkomiskustannukset maksaa ostaja.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Jokisalo 182-455-2-55 tilasta myydään liitteen
mukainen noin 700 m2 määräalan Liisa ja Vesa Männistölle hintaan 1.500 euroa. Kaikki myynti- ja
lohkomiskustannukset maksaa ostaja.
Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
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KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖN VALINTA

liite 5
Jämsän seurakunnan kiinteistö- ja hautaustoimen päällikön virka tuli avoimeksi, kun kiinteistö- ja
hautaustoimen päällikkö Tuija Pajuselle myönnettiin ero virastaan toisen työnantajan palvelukseen
siirtymisen johdosta 1.2.2019 alkaen. Kirkkoneuvosto julisti haettavaksi
10.2.2019 klo 15:00 päättyvällä hakuajalla, ilmoitus julkaistiin verkossa, kotisivulla, oikotie.fi-, mol.fi- ja
evl.fi-sivuilla sekä seurakunnan ilmoitustaululla ja paikallislehdessä.
Hakuaikana saapui yhteensä neljä hakemusta. Virkaa hakivat Tarja Ikkala, Esko Grundström, Päivi Kivi ja
Taina Laitanen. Kaikki hakijat haastateltiin 13.2.2019.
Kaikilla hakijoilla oli vaadittava koulutus ja eripituisia työkokemuksia puutarha-alan töistä. Päivi Kivellä on
lähes 10 vuoden työkokemus Jämsän seurakunnan hautausmaan etumiehen tehtävistä eli vahva tuntemus
ja osaaminen viher- ja hautausmaatyöskentelystä ja osaamista kiinteistöhuollosta. Hän osoitti parhaiten
tarmonsa ja halunsa tehtävään ja siinä tarvittavaa kehittymistä kohtaan. Hän osoittautui myös realistiseksi
kehittäjäksi ja yhteistyökykyiseksi.
Haastattelutyöryhmä teki haastattelujen jälkeen yksimielisen ehdotuksen, että Päivi Kivi on sopivin hakija
Jämsän seurakunnan kiinteistö- ja hautaustoimen päällikön virkaan. Varalle esitetään Taina Laitasta.
Hakupaperit ja hakijayhteenveto ovat nähtävillä kokouksessa.

Esittely kokouksessa.

Talousjohtaja ehdottaa
Haastattelutyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että se valitsee kiinteistö- ja hautaustoimen päällikön
virkaan Päivi Kiven 1.4.2019 alkaen ja varalle Taina Laitasen.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Päätös
Esityksen mukainen.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

KIRKKONEUVOSTO

13.2.2019

25 §

2/2019

11 (15)

SISÄISEN VALVONNAN TARKASTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2019 - 2020

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
seurakunnassa. Kirkkoneuvosto huolehtii valvonnan järjestämisen lisäksi siitä, että järjestelmä toimii
käytännössä annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaan.
Kirkkoneuvosto antaa tarkempia ohjeita toimintaoikeuksista, vastuun rajoista ja raportointitavoista sekä
tarkkailee hyväksyttyjen ohje- ja johtosääntöjen sekä tehtäväkuvissa vahvistettujen työnjakojen
toteutumista.
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi sisäisen valvonnan tarkastajaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Sisäisenvalvonnan ohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 4.12.2014 § 146.

Talousjohtaja ehdottaa
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi sisäisen valvonnan tarkastajaa vuosille 2019 – 2020
Päätös
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi sisäisen valvonnan tarkastajaa vuosille 2019 – 2020 Valtteri Erkkilän ja Arja
Maunulan.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

KIRKKONEUVOSTO

13.2.2019

26 §

2/2019

12 (15)

KIRKKOVALTUUSTON 16.1.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO
Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun
-

1 §:n mukaan huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta

Kirkkovaltuuston 16.1.2019 kokouksen päätökset
5 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vv. 2019-2020
6 § Kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten vaali vv. 2019-2022
7 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, kirkkoneuvoston jäsenten sekä heidän henkilökohtaisten
varajäsenten vaali vuosille 2019-2020
8 § Tukitiimien jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille 2019-2022
9 § Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille 2019-2022
10 § Jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vaali perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan
vuosiksi 2019-2022
11 § Jäsenten ja varajäsenten vaali Jämsän seudun sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan vv. 2019-2022

Talousjohtaja ehdottaa
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 16.1.2019 pidettyjen kokouksien päätökset
täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös
Esityksen mukainen.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

KIRKKONEUVOSTO

13.2.2019

27 §

EI JULKAISTA INTERNETISSÄ

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

2/2019
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JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

KIRKKONEUVOSTO

13.2.2019

28 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Liite 6
Viranhaltija
Kirkkoherra
Talousjohtaja
Talousjohtaja ehdottaa
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Päätösnumerot
1/2019
3-4/2019

2/2019

14 (15)

JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

KIRKKONEUVOSTO

13.2.2019

29 §

2/2019

15 (15)

MUUT ASIAT
Tarmo Konstari saattaa olla estynyt talousjohtajan viran hakijoiden haastattelusta.
Valittiin varahenkilöksi valintatyöryhmään Kimmo Pohjanheimo.
Talousjohtaja ehdottaa
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

30 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
2/2019 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty
1/2019 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2019

Talousjohtaja ehdottaa
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

31 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Liite 7
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen muutoksenhakuohjauksen ja päättää kokouksen kello 17.27.

_________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

