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KOKOUSAIKA
Tiistaina 28.3.2017 klo 18.00–21.00
______________________________________________________________________
KOKOUSPAIKKA
Keskustan seurakuntatalo, tornisali
______________________________________________________________________
Läsnä jäsenet:
Salomäki Matti, pj
Annala Tarja
Kuntsi Marjanne
Haukkala Pentti
Lemettinen Pentti
Hietala Heikki
Niemi Mikko
Jänikselä Leena
Pulli Tuomas
Kallio Kirsti
Rintaniemi Tapio, varapj

______________________________________________________________________
MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Holma Jaana, kirkkovaltuuston pj.
Latomäki Ulla, kirkkovaltuuston varapj
Anne Marjamäki, talousjohtaja
______________________________________________________________________
ASIAT
§§:t 35-53
______________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUS

Matti Salomäki
Anne Marjamäki
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
______________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Lapualla

Leena Jänikselä

päivänä maaliskuuta 2017

Kirsti Kallio

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.4.–18.4.2017 välisen
ajan. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.
Todistaa viran puolesta
_________________________________
Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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35 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
36 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11
jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava
jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

37 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Leena Jänikselä ja Kirsti Kallio.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 3. maaliskuuta 2017 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta
ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 3.4–18.4.2017 välisenä
aikana.
Esitys, Tuomiorovasti:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Leena Jänikselä ja Kirsti Kallio.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

38 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esitys, Tuomiorovasti:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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39 § ILMOITUSASIAT
Esitys, Tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:
-

Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:
virkavapaus 24 § 25.2.2017
virkavapaus 25 § 6.3.2017
määräaikainen työntekijä 26 § 13.3.2017
määräaikainen työntekijä 27 § 20.3.2017
säästövapaat 28 § 20.3.2017
pappien vapaa-aikasuunnitelma 29§ 21.3.2017
pappien vuosilomat 30§ 21.3.2017
virkavapaus 31§ 28.3.2017
määräaikaisen viranhaltijan palkkaaminen 32§ 28.3.2017

-

Talousjohtajan viranhaltijapäätökset:
Lääkärinlausunto 9 § 27.2.2017
Erääntyneen talletustilin lopetus § 10 14.3.2017

- Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
 4/2017 Lausunto maahanmuuttajan kasteesta
 5/2017 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2017
 6/2017 Varautuminen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen
-Työmarkkinalaitoksen/KiT:n yleiskirjeet:
 Yleiskirje A3/2017 Työsuhteisten koeaika pitenee, irtisanotun takaisinottovelvoitteen kesto lyhenee ja pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseksi
 Yleiskirje A4/2017 Työnantajalle velvollisuus tarjota työllistymistä
edistävää koulutusta sekä järjestää työterveyshuolto irtisanotulle
(HE 211/2016vp)
 Yleiskirje A5/2017 Kirkon yhteistoimintasopimus ja kirkon luottamusmiessopimus-täydentäviä soveltamisohjeita
Muistiot:

Kiinteistötyöryhmän muistio 4/ 16.3.17, liite 1

Muut:



Hirviniemen metsätiestön tiekunnan pk 25.2.2017, liite 2
Hirvijärvi-Varpula erämaavaellusreitin kehittämishankkeen ohjausryhmän kokousmuistio 25.1.17, liite 3

Päätös, Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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41 § HENKILÖSTÖASIA

42 § HENKILÖSTÖASIA

43 § HENKILÖSTÖASIA

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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44 § VIESTINTÄTYÖRYHMÄN JÄSENEN VALINTA
Viestintätyöryhmän jäsen Mirja Mattila on kuollut. Kuolleen jäsenen tilalle työryhmään on kirkkoneuvoston valittava uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Työryhmän sihteerin ja puheenjohtajan kanssa on keskusteltu myös siitä, että valittaisiin kaksi nuorta (asiantuntijakiintiö), jotka voisivat tuoda työryhmään uutta näkökulmaa viestinnällisiin asioihin. Silloin voisi miettiä, onko tarpeen toimikauden loppuajaksi täyttää lainkaan yhtä luottamushenkilöpaikkaa. Sihteeri selvittelee onko
nuoria kiinnostuneita ehdokkaita tarjolla.
Esitys, Tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto valitsee viestintätyöryhmään uuden jäsenen/jäsenet.
Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi viestintätyöryhmään Kaisa Peräahon ja
Henrik Seppä-Lassilan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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46 § UUDEN AVIOLIITTOLAIN VAIKUTUKSET
Suomen valtion avioliittolainsäädäntö muuttui sukupuolineutraaliksi 1.3.2017. Lainsäädännön muututtua on noussut kysymyksiä siitä, miten kirkon tulee toimia tilanteissa, joissa sen palveluita pyytää samaa sukupuolta oleva pariskunta.
Vaikka valtiollinen avioliittolainsäädäntö muuttui 1.3.2017 alkaen, kirkon avioliittokäsitys ja –opetus eivät ole muuttuneet. Tämän johdosta voi tulla ristiriitatilanteita,
joissa yhteiskunnan ja kirkon käytännöt poikkeavat toisistaan. Uskonnollisilla yhdyskunnilla on vihkioikeudesta huolimatta oikeus säätää omista ehdoistaan omassa
lainsäädännössään (esim. kirkkoon kuuluminen ja rippikoulu). Kirkolla on nimenomaan vihkioikeus, mutta ei vihkivelvollisuutta.
On siis todettava, että yhtenäiskulttuurin aika on tältäkin osin takana. Yhteiskunnan
ja kirkon avioliittokäsitys poikkeavat perusteiltaan toisistaan. Yhteiskunnassa uusi
avioliittokäsitys nousee maallistuneen länsimaisen yhteiskunnan demokraattisesta,
poliittisesta päätöksenteosta, jossa keskeisiä arvoja ovat humanistinen, ihmisen
omasta (tunne-)kokemuksesta nouseva ajattelu ja tasa-arvo. Yhteiskunnallinen
avioliittokäsitys on näin ollen erkaantunut vanhasta länsimaisesta kristilliseen arvomaailmaan ja Raamattuun nojautuvasta perustasta. Huomattavaa on myös uuden
ajattelun taustalla oleva määrätietoinen ajattelun muokkaus, jota ovat ajaneet erityisesti muutamat kansalaisjärjestöt. Kirkon avioliittokäsitys ja –opetus pohjautuvat
sen sijaan edelleen Raamatun ja Tunnustuskirjojen pohjalle sekä pitkään kirkolliseen ja ekumeeniseen traditioon.
Edellä mainituista syistä samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä tai avioliiton
siunaamista ei ole mahdollista toimittaa kirkollisesti. Samasta syystä seurakunnan
tiloja ei voi luovuttaa kyseisiä toimituksia varten eikä myöskään ole mielekästä luovuttaa seurakunnan tiloja vastaavia hääjuhlia varten.
Avioliiton esteiden tutkinta on mahdollista suorittaa kirkkoherranvirastossa riippumatta avioliittoon aikovien sukupuolesta. Näissä tilanteissa samoin kuin muissa
kohtaamisissa seurakuntalaisia ja muita seurakunnassa asioivia tulee kohdella kunnioittaen ja arvostaen riippumatta heidän sukupuolisesta suuntautuneisuudestaan
tai muista ominaisuuksista ja vastaavasti kaikki ovat tervetulleita seurakunnan toimintaan. Poikkeavasta sukupuoli-identiteetistään johtuen homoseksuaaleilla tai
muilla vastaavilla henkilöillä voi olla jopa keskimääräistä suurempi tarve saada myös
seurakunnallista sielunhoitoa tai esirukousta omaan elämäänsä. Tähän tarpeeseen
tulee vastata, vaikka samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen tai siunaaminen
ei olekaan mahdollista.
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa rukoillaan vakiintuneen tavan mukaan päiväjumalanpalveluksessa kirkollisesti vihittävien parien puolesta ennen vihkimistä. Samaan rukoukseen ei ole luontevaa liittää samaa sukupuolta olevia pariskuntia,
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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koska se aiheuttaa opillista sekaannusta. Sen sijaan samaa sukupuolta olevien avioparien puolesta voidaan rukoilla esirukouksessa yleisten esirukouspyyntöjen joukossa anonyymisti. Jo aikaisemmin piispainkokouksen antaman ohjeen mukaisesti
pappi voi myös halutessaan rukoilla samaa sukupuolta olevan parin kanssa ja puolesta, mutta tällainen tilanne ei saa sisältää avioliittoon vihkimiseen liittyviä piirteitä. Tällainen rukous on mahdollista toimittaa esimerkiksi pariskunnan kodissa.
Selkeyden vuoksi seuraavassa ovat näkyvissä opillisia asioita ja kirkkoherran ja kirkkoneuvoston päätösvaltaa koskevia kirkkolain ja –järjestyksen kohtia:
Kirkkojärjestys luku 1, 1 §
Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu
Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin
kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä
muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja
arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.
Kirkkojärjestys, luku 6, 13 § (12.11.2010/1009 v. 2012)
Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
Kirkkojärjestys, luku 9, 7 § (16.5.2002/1202)
Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri mieltä jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, kirkon, siunauskappelin tai kappelin käyttöä taikka seurakunnan päätettävissä olevia kolehteja koskevasta kysymyksestä, asia on saatettava tuomiokapitulin
ratkaistavaksi.
Kirkkolaki, luku 10, 1 §
Tehtävät
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta;
3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita,
jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.

Esitys, Tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto keskustelee uuden avioliittolain vaikutuksista ja käytännöistä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa.
Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli uuden avioliittolain vaikutuksista ja käytännöistä sekä
merkitsi ne tietoonsa saatetuksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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47 § OSALLISTUMINEN KIRKKOPÄIVILLE
Kirkkopäivät Turussa on yksi Reformaation merkkivuoden päätapahtumista. 19.–
21.5.2017 järjestettävä suurtapahtuma on luonteeltaan moniulotteinen – se on hengellinen kesäjuhla, paikallinen kirkollinen tapahtuma sekä valtakunnallinen kirkon sidosryhmätapaaminen. Kirkkopäivät tarjoavat keskustelufoorumin kirkon, kulttuurielämän ja yhteiskunnan kohtaamiselle sekä eri tavoin ajatteleville ja uskoville. Kirkkopäivien pääjärjestäjät ovat Kirkkopalvelut ry sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Tapahtuman suunnitteluun osallistuvat myös Kirkkohallitus, Suomen Lähetysseura, Turun kaupunki, Turun arkkihiippakunta sekä ekumeeniset yhteistyöjärjestöt.
Suomen Lähetysseura järjestää Valtakunnalliset Lähetysjuhlat nyt ensimmäistä kertaa yhdessä Kirkkopäivien kanssa. Seurakunnat voivat lähettää kirkkopäiville omia
edustajiaan.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto lähettää Turun kirkkopäiville kaksi seurakunnan edustajaa ja vastaa
heidän matka-, majoitus- ja osallistumiskuluistaan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto lähettää Turun kirkkopäiville edustajaksi Jaana Holman. Hänen lisäkseen seurakunta voi lähettää toisenkin edustajan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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48 § § E-JA K-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016
Liite 4: toimintakertomus, tilinpäätös, kokouspöytäkirja
Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltopiirien hengellisen työn johtokunta
käsitteli kokouksessaan 20.2.2017 vuoden 2016 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä ja hyväksyi sen omalta osaltaan ja päätti jättää sen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan hallinnon käsiteltäväksi.
Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltopiirien Hengellisen tilinpäätös osoittaa vuodelta 2016 ylijäämää 12.293,39 euroa. Toimintatuottoja kertyi yhteensä 148.674 euroa joka muodostui seurakuntien maksuosuuksista. Toimintakulut olivat 136.375,62 euroa. Tarkemmat tiedot tilinpäätösluvuista
käyvät ilmi tasekirjasta.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016 Etelä- ja
Keskipohjanmaan erityishuoltopiirien johtokunnan esityksen mukaisesti
kirkkovaltuustolle ja että tilikauden ylijäämä 12.293,39 euroa siirretään
edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta
2016 kirkkovaltuustolle ja että tilikauden ylijäämä 12.293,39 euroa siirretään
edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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49 § TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
Liite 5: Tasekirja
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta
2016 on valmistunut. Asiakirja on laadittu kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaisesti. Numeeriset raportit on saatu kirkon palvelukeskuksesta. Tasekirja sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2016.
Toimintatuotot olivat 467.659 euroa. Toimintakulut olivat 3.136.979 euroa.
Verotulot sisältäen valtionrahoituksen olivat 3.426.169 euroa. Seurakunnan
ylijäämä oli 241.251,92 euroa. Hautainhoitorahaston ylijäämä oli 25.144 euroa. Toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat ovat yhtenä tasekirjana.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2016
2. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 241.251,92 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille
3. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille
4. esittää toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja (1) allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta
2016 ja (2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 241.251,92 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä (3) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille sekä (4) esittää toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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50 § SEURAKUNTATALON VESIKATTOREMONTIN URAKOITSIJAN VALINTA
Liite 6: Tarjoukset ja yhteenveto tarjouksista
Seurakuntatalon vesikattoremontin tarjousaika on päättynyt 10.3.2017
Klo 12.00. Rakennusurakka ylittää hankintalain 25§:n kynnysarvon joten
siitä on tehty kansallinen hankintailmoitus Hilmaan 15.2.2017. Hankintamenettelyksi on valittu avoin menettely.
Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta yrityksiltä:
KI-Group Oy
Rakennus Vuosa Oy
Lapuan TKM-rakennus Oy
Peltikymppi Oy
Rakennus Jaakko Latvala Oy

144.100 euroa
176.700 euroa
184.512 euroa
210.180 euroa
216.504 euroa

Em. tarjoushinnat sisältävät arvonlisäveron.
Tarjoukset on avattu tarjousajan päättymisen jälkeen ja urakkatarjousten avauksesta on tehty pöytäkirja.
Kiinteistötyöryhmä kokoontui 16.3.2017 käsittelemään saatuja tarjouksia. KI-Group on toimittanut seurakunnalle tilaajavastuulain 1233/2006
edellyttämät asiakirjat. Kiinteistötyöryhmä päätti ehdottaa kirkkoneuvostolle, että halvimman tarjouksen tehnyt KI-Group valitaan seurakuntatalon kattoremontin suorittajaksi.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto valitsee seurakuntatalon kattoremontin suorittajaksi KIGroup Oy:n halvimman tarjouksen perusteella.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi seurakuntatalon kattoremontin suorittajaksi KI-Group Oy:n halvimman tarjouksen perusteella.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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51 § TALOUSSÄÄNTÖ
Liite7: Taloussääntö
Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan
vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään mm. talousarviosta,
talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden
tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista. Kirkkolain
15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto
ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä
valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uudet seurakuntatalouden
taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu muun muassa
seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Muutokset ovat niin oleellisia, että jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin
perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa tai yhteisessä kirkkoneuvostossa ja esittävä kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Em. ohjeistuksen mukaisesti Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan aiempi taloussääntö
korvataan nyt hyväksyttävällä taloussäännöllä, joka on kirkkohallituksen virastokollegion mukainen.

Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan taloussäännön ja esittää sen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää taloussääntöä kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 3/2017
28.3.2017
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52 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-

Seurakuntatalon ilmastoinnin tarkistaminen
Yläsalin äänentoistoasioiden ajantasaistaminen/parantaminen
Ystävyysseurakuntatyötä on tehty ensi vuonna Kiskörösin seurakunnan
kanssa 10 vuotta. Tämän huomioiminen vuoden 2018 talousarviossa
Keskusteltiin tuomiokapitulin paluusta takaisin Lapualle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 3/2017
28.3.2017
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53 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________

