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Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
115 § 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.

116 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Mikko Niemi ja Tuomas Pulli.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 1. lokakuuta 2018 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 1.-15.10.2018 välisenä
aikana.
Esitys, tuomiorovasti:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
Mikko Niemi ja Tuomas Pulli.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko
Niemi ja Tuomas Pulli.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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_____________
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117 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esitys, tuomiorovasti:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:
-

Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:
70 § 21.8.2018 palkaton virkavapaus
71 § 23.8.2018 yhteistyökumppanin muistaminen
72 § 6.9.2018 virkavapaus
73 § 6.9.2018 virkavapaus
74 § 10.9.2018 virkavapaus
75 § 11.9.2018 vapaapäivän siirto
76 § 17.9.2018 koulutuksen hyväksyminen
77 § 14.9.2018 viransijaisen palkkaaminen
78 § 18.9.2018 virkavapaus

- Talousjohtajan viranhaltijapäätökset:
- 32 § 16.8.2018 Liukuvan työaikasaldon rajat
- 33 § 7.9.2018 virkavapaus
- 34 § 13.9.2018 virkavapaus
- 35 § 17.9.2018 virkavapaus
- 36 § 17.9.2018 virkavapaus

-

Muistiot:

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
A6/2018 Luottamusmieskurssit

Kiinteistötyöryhmän muistio, kiinteistökatselmus 28.8.2018, liite 1
Kiinteistötyöryhmän muistio, kiinteistökatselmus 11.9.2018, liite 2
Diakoniatyöryhmän muistio 10.9.2018, liite 3

Päätös, Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto merkitsi em. asiat tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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119 §

120 § KANTTORIN VIRAN AVAAMINEN
Liite 5: Hakuilmoitus
Musiikki- ja kulttuurityöryhmä keskusteli tulossa olevista virkajärjestelyistä kokouksessaan 22.8. seuraavasti:
Tuomiorovasti esitteli Paula Pääkköseltä 1.3. 2019 vapautuvan viran tulevaisuudennäkymiä. Avoinna olevana kysymyksenä hän mainitsi, täytetäänkö virka
ja minkä asteisena. Virka-asteet kanttorin viroissa ovat laajaa yliopistotutkintoa
edellyttävä virka, ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä virka sekä AMKtai muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä virka. Nykyinen
virka on ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä. Myös viran osa- tai täysiaikaisuus sekä määräaikaisuus olivat esillä. Alustuksen jälkeen työryhmä siirtyi
keskustelemaan asiasta.
Työryhmä oli yksimielinen siitä, että viran asteen tulisi säilyä nykyisenä. Perusteet tälle olivat työnjaon tasapuolisuus kolmen kanttorin kesken myös palkkauksen suhteen, koulutuksen tuoma osaaminen, Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan asema hiippakunnassa sekä musiikkityön suuri merkitys seurakuntaelämässä. Mainittiin, että kolmelle kanttorille on riittänyt töitä hyvin. Heikki Hietala esitti viran avaamista 3-vuotisena, määräaikaisena ja asian tarkastelemista
uudelleen kolmen vuoden kuluttua. Esitys ei saavuttanut työryhmäläisten keskuudessa kannatusta. Pj Marjanne Kuntsi totesi, että määräaikaistamiselle ei
ole olemassa taloudellisia eikä muitakaan perusteita.
Viran painopistealueista keskusteltiin. Tuomiorovasti Salomäki luki kunkin kolmen kanttorin tehtävänkuvaukset. Tavoitteena on, että kanttorit
täydentävät toisiaan työnjaollisissa asioissa syventymällä kukin oman vastuualueensa kehittämiseen.
Täytettävän kanttorin viran yhtenä painopisteenä toivottiin olevan kuorotyö
paikkakunnalla. Merkittävimpänä asiana pidettiin kuitenkin tasapuolista osallistumista kanttorin perustyöhön monipuolisesti, sillä paikkakunnan musiikki- ja
seurakuntaelämä on vireää.
Heikki Hietala toi esille monen seurakuntalaisen toiveena, että Lapualle saataisiin mieskanttori. Riitta Jukkola totesi, että seurakuntalaisilla on taipumus samaistua oman sukupuolensa edustajan ääneen. Tästä syystä olisi hyvä, jos kanttoreita olisi molempia sukupuolia, kuten seurakuntalaisiakin on. Esiin nousee
kuitenkin ajoittain myös päivänvaloa kestämättömiä mielipiteitä, jotka eivät
liity suoranaisesti viranhoitoon. Aihealueesta keskusteltiin vilkkaasti. Hakijan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________
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sukupuolen merkitys kanttorin viran valintaprosessissa tulisi olla viranhoidollinen. Muunlaiset perustelut asiassa ovat sukupuoleen kohdistuvaa työsyrjintää.
Työnantajan on oltava lain edessä tarkka näissä kysymyksissä.
Keskusteltiin viran täyttämisen aikatauluista. Ohessa on musiikin ja kulttuurin
työryhmän päätösehdotus kirkkoneuvostolle:
”Kirkkoneuvostoon 25.9. 2018 odotetaan Paula Pääkkösen virallista ilmoitusta
irtisanoutumisesta kanttorin virastaan. Samassa kokouksessa julistetaan haettavaksi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka toistaiseksi
voimassaolevana. Tällä hetkellä on tieto, että Paula Pääkkösen viimeinen työssäolopäivä on 3.11.2018 ja eläkkeelle hän jää 1.3.2019. Hakuaika voisi täten
päättyä 19.10. ja kirkkoneuvosto voisi tehdä valinnan kokouksessaan 30.10.
Paula Pääkkösen sijaisuuteen 1.11. 2018 – 1.3. 2019 etsitään sijaista muulla
tavoin. Hakuilmoituksen sisällön laatimisen työryhmä myönsi seurakunnan viranhaltijoille”.
Paula Pääkkönen on jättänyt 1.9.2018 kirkkoneuvostolle osoitetun ilmoituksen
irtisanoutumisesta 1.3.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Liitteenä on ehdotus hakuilmoituksesta kanttorin virkaan.
Esitys, tuomiorovasti:
Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka julistetaan haettavaksi 26.9.-19.10.2018. Pieni hakuilmoitus julkaistaan Kotimaa-lehdessä ja laaja
ilmoitus evl.fi/rekry -sivustolla. Haastatteluryhmäksi valitaan johtoryhmä täydennettynä musiikki- ja kulttuurityöryhmän puheenjohtajalla sekä johtavalla
kanttorilla.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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_____________
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121 § JOHTAVAN KANTTORIN VIRANSIJAISUUS
Liite 6: Virkavapausanomus

Johtava kanttori pyytää virkavapautta ajalle 13.12.2018-24.10.2019.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto myöntää virkavapauden johtavalle kanttorille. Sijaisuus laitetaan avoimeen hakuun. Sijaisuuden täytössä otetaan huomioon myös virkavapautta hakeneen vuosilomakertymät.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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122 § LAUSUNTO SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN HAKIJOISTA
Liite 7: Yhteenveto seurakuntapastorin viranhakijoista
Liite 8: Lausunto seurakuntapastorin viranhakijoista
Seurakuntapastorin virka oli haettavana 31.8.2018. mennessä. Virkaan oli kaikkiaan 30 hakijaa, joista 23 teologin maisterin tai vastaavan pappisvihkimykseen
vaadittavan tutkinnon suorittanutta ja 7 vihittyä pappia. Tuomiokapituli on todennut virkaa hakeneiden pätevyyden 19.9.2018 kokouksessaan. Tuomiokapituli pyytää kirkkoneuvostolta KL 6:11 §:n 2 ja 3 mom. nojalla lausunnon Lapuan
tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin virkamääräyksestä.
Hakemukset pyydettiin toimittamaan KirkkoHR-palveluun. Virkaa haki 30 henkilöä:
Antila, Riina
Björklund, Antti Gustav Rikhard
Eklund, Dan-Johan
Fagerström, Jane Jaana Kaarina
Hannula, Anssi Mikael
Hurme, Tuomas
Hänninen, Heli
Härkönen, Auli
Kaukomaa, Timo
Koivumaa, Helena
Koivumäki, Tanja
Kärki, Jenny
Laitinen, Esa
Latvala, Taina
Lehtinen, Pia Katriina
Maliniemi, Arto
Malmi, Aino
Palo, Juha-Petri
Pappinen, Lassi
Partanen, Juha
Pääkkönen, Heli
Pöyri, Mervi-Elise
Rantalainen, Anne
Södergård, Johanna
Tabell, Jenni
Valkonen, Jari
Virkamäki, Karoliina Tuulia
Vuorela, Sanna
Vuoristo-Watia, Olli J.
Wallenius o.s. Takkula Annika
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkolain 6 luvun 17 §:n nojalla papinvirkoja täytettäessä (paitsi kirkkoherra)
voidaan määrätä enintään 6 kuukauden koeaika. Jos määräaikainen virkasuhde on enintään vuoden, koeaika on enintään puolet virkasuhteen kestosta.
Seurakuntapastorin osalta koeajan määrää tuomiokapituli.
Kyseessä olevan seurakuntapastorin viran hakuilmoituksessa on ollut maininta
6 kuukauden koeajasta. Seurakunnan tulee lausunnossaan vielä vahvistaa tuomiokapitulille esitys koeajasta.
Johtoryhmä valitsi hakemusten perusteella haastatteluun viisi pappia, Antila
Riina, Härkönen Auli, Kärki Jenny, Pääkkönen Heli, Virkamäki Karoliina.
Tiivistelmä hakijoista liitteenä. Tarkemmin hakemuksiin voi tutustua Tornisalissa puoli tuntia ennen kokousta.
Esitys, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että se nimittää
seurakuntapastorin virkaan Heli Pääkkösen ja määrää valitulle kuuden kuukauden koeajan.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
Merkittiin, että Ritva Kivisaari saapui kokoukseen klo 18.45 tämän pykälän käsittelyn yhteydessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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123 §

124 § SEURAKUNTATALON IKKUNA- JA OVIREMONTIN URAKOITSIJAN VALINTA
Liite 10: Saapuneet tarjoukset, tarjousvertailu
Seurakuntatalon ikkuna- ja oviremontista on pyydetty tarjouksia ja tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa. Tarjoukset on tullut jättää 7.9.2018 klo 12 mennessä.
Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:
Ikkunat
Ferulmoz Oy
173.587,60€
Rakennus Jaakko Latvala Oy
Alavus Ikkunat Oy
104.300€
Kaskipuu Oy
148.000€
K E Construction Vaasa Ab 147.312€

Ovet
48.360€
43.200€
60.512€

Yhteensä
220.947,60€
137.925,20€
147.500 €
207.824€

Rakennus Jaakko Latvala on antanut tarjouksensa ovien ja ikkunoiden osalta yhteishintana, joten ikkunoiden ja ovien osuutta ei ole erikseen ilmoitettu.
K E Construction Vaasa Ab on antanut tarjouksensa myöhässä ja sitä ei ole myöhästymisen takia otettu huomioon.
Edullisimman tarjouksen on jättänyt Rakennus Jaakko Latvala Oy. Tarjouksia on alustavasti käsitelty kiinteistötyöryhmän kokouksessa. Mukana kokouksessa on ollut myös
seurakuntatalon ikkuna- ja oviremontin valvoja Lauri Kattelus.
Esitys, talousjohtaja:
Hyväksytään Rakennus Jaakko Latvala Oy:n seurakuntatalon ikkuna- ja oviremontin
urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen perusteella.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________
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LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
125 § HAUTAUSMAAKATSELMUS

PÖYTÄKIRJA 7/2018
25.9.2018

128

Liite 11: Muistio hautausmaakatselmuksesta
Hautaustoimen ohjesäännön 16§ määrittelee, että katselmuksessa päätetään
toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät
esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1. onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu?
2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
3. onko yksittäisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista
Katselmus suoritettiin johto- ja kiinteistötyöryhmän johdolla 4.9.2018 ja siitä
laadittiin muistio. Liite

Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi hautausmaakatselmuksen
muistion ja siellä mainitut huomiot.
Kirkkoneuvosto toteaa hautausmaan osalta, että:
1. vahvistettua käyttösuunnitelmaa sekä ohjesääntöä on noudatettu
2. hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmaan toimenpiteiden kanssa
3. yksittäisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. seurakunnan huolehtimien hautojen hoito on ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi hautausmaakatselmuksen muistion ja siellä mainitut huomiot.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kohdat 1-4 esityksen mukaisesti.
Tämän lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että puistopäällikkö selvittää kirkkoneuvostolle, mikä taho voisi oikaista Vilhelm Malmivaaran muistomerkin ja paljonko oikaisemisesta aiheutuvan työn kustannus olisi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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126 § E- JA K-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN HENGELLINEN TYÖN SISÄLLYTTÄMINEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOON OMAKSI TYÖMUODOKSEEN
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan hallinnon alaisuudessa on toiminut seurakuntien
yhteinen kehitysvammaistyö, E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellinen työ.
Em. tahon alaisuudessa toimivat kehitysvammaispastorit Leena Luokkamäki (50%),
Tuire Wuorijärvi (100%) ja Marja-Liisa Latvatalo (50%). Heidän esimiehenään toimii
tuomiorovasti Matti Salomäki.
E- ja K-Pohjamaan erityishuoltopiirin hengellisellä työllä on ollut oma talous- ja henkilöstöhallintonsa, josta on vuosittain laadittu oma talousarvionsa ja tilinpäätös.
Käytännön syistä on kuitenkin todettu, että oman talouden pyörittäminen on työlästä
ja sekaannuksia Kipan kanssa on tullut, kun hallinnollisesti E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiiri on seurakunnan alaisuudessa, mutta taloushallinto on eriytetty. Käytännön
kannalta olisi järkevää liittää kehitysvammaistyö seurakunnan työmuodoksi. Asiaa on
käsitelty em. tahon yhteisjohtokunnan kokouksessa 3.9.2018 ja johtokunta on puoltanut asiaa.
Seurakunnilta perittävät maksuosuudet laskutettaisiin siis jatkossa Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan nimissä. Omaa tasetta ei enää E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirillä
olisi ja mm. y-tunnus poistetaan käytöstä. Työmuodon toiminta jatkuu kuitenkin entiseen tapaan, mutta hallintoa ja organisaatiorakennetta saataisiin näin kevennettyä.
Koska viranhaltijat työskentelevät Eskoossa, olisi hankintojen vuoksi joustavaa hankkia
luottokortti ko. työalasta vastaavan kehitysvammapastorille.
Esitys, talousjohtaja:
1. Liitetään E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn toiminta osaksi
seurakunnan taloutta omaksi kustannuspaikakseen nimellä seurakuntien yhteinen kehitysvammaistyö.
2. Hankitaan työalan kehitysvammapastorille, Marja-Liisa Latvatalolle luottokortti
1.1.2019 alkaen. Luottokorttia tulee käyttää seurakunnan vahvistaman ohjeistuksen mukaisesti.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kohdat 1-2 esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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127 § DIAKONIAN KEHITYSVAMMATYÖN BUDJETIN YHDISTÄMINEN DIAKONIATYÖHÖN
Talousarvioon on tehty vuosittain oma budjettinsa kehitysvammatyölle, joka
on siis osa seurakunnan omaa diakoniatyötä. Aikoinaan kehitysvammatyölle on
haluttu oma budjettinsa. Asiasta on keskusteltu jo vuosia, mutta nyt kun seurakuntien yhteinen kehitysvammaistyö (E-ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirin
hengellinen työ) sisällytetään seurakunnan taloushallinnon alaisuuteen, on tarpeellista tehdä muutos, jossa kehitysvammatyö sisällytetään seurakunnan diakoniatyöhön. Asiaa on käsitelty diakoniatyön työryhmässä ja tätä muutosta on
puollettu heidän taholtaan.
Talousarvion käsittelyn yhteydessä on huomattava, että diakoniatyön budjetoidut summat kasvavat edellisestä vuodesta, koska talousarviolukuihin on sisällytetty kehitysvammatyön määrärahat. Vastaavasti kehitysvammatyön kustannuspaikka/tulosyksikkö poistuu kokonaan.
Esitys, talousjohtaja:
Kehitysvammatyön määrärahat sisällytetään diakoniatyön budjettiin ja diakonian kehitysvammatyön erillinen kustannuspaikka poistuu vuoden 2019 talousarviosta.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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128 § SEURAKUNNAN TILOJEN VUOKRAUSPERIAATTEET
Liite 12: KRS:n kirje
Seurakunnan vuokrausperiaatteissa vuoden 2018 osalta on seuraavanlainen
maininta: Seurakuntatalon, seurakuntakotien, leirikeskuksen ja Virranniemen
tilat luovutetaan seurakunnallisiin tilaisuuksiin ilman tilavuokraa (esim. seurat,
kinkerit tai muut vastaavat tilaisuudet), mikäli tilaisuudessa kerätään kolehti
seurakunnalliseen tarkoitukseen. Käytetystä työvoimasta laskutetaan yhtä keittiötyöntekijää lukuun ottamatta. Mikäli työ ajoittuu pyhäpäivälle, emännän
palkkakuluista veloitetaan pyhätyön korvauksen osuus.
Tätä vuokrausperiaatetta on noudatettu erilaisten herätysliikkeiden ym. tahojen järjestäessä seurakunnallisia tilaisuuksia seurakuntatalolla. Myös eri herätysliikkeiden järjestämät lounaat on luokiteltu seurakunnallisiksi tilaisuuksiksi
ja käytetty em. vuokrausperiaatetta sunnuntain tai muun kirkollisen pyhän
osalta, jolloin emännille ja kiinteistötyöntekijöille maksetaan 100%:sta pyhätyökorvausta.
Kun tilaisuus järjestetään arkipäivänä ei tilaisuudesta laskuteta. Sunnuntaityön
osuuden veloittamiselta tilaisuuden järjestäjältä on ollut ajatuksena tasata tilaisuudesta aiheutuneita kustannuksia järjestäjätahon ja seurakunnan kesken.
Seurakunta antaa tilat veloituksetta käyttöön siivottuina, mutta pyhätyökorvauksen osuus laskutetaan.
Kansan Raamattuseura on lähettänyt kirjeen asiasta kirkkoneuvostolle, jossa
pyydetään, että kirkkoneuvosto keskustelisi vielä asiasta.
Vuosittain, osana talousarviovalmistelua kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan tilavuokrat ja muut maksut, jotka sisältävät myös edellä mainitut vuokrausperiaatteet.
Esitys, talousjohtaja:
Kirkkoneuvosto käsittelee KRS:n kirjeessä mainitun asian vuokrausperiaatteista.
Päätös, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto keskusteli ja merkitsi asian tiedoksi. Asiaa käsitellään uudelleen vahvistettaessa seurakunnan vuokrausperiaatteita vuodelle 2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

129 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita mahdollisia asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________

PÖYTÄKIRJA 7/2018
25.9.2018

132

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 7/2018
25.9.2018

133

130 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
______________

_____________

