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Aika

keskiviikkona 29.3.2017 klo 17.00 – 18.20

Paikka

Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Satamatie 1

Läsnä

Haakana, Leena
Hammaren, Terho
Hellsten, Jaana
Hänninen, Jyrki
Ijäs, Esko
Lehtinen, Leila
Saukkonen, Pertti
Tiilikainen, Maija
Toiviainen, Vesa

Henttonen, Mirja
Hanhisalo, Jorma
Häkkinen-Paananen, Kaisa

Poissa

Frosti-Nenonen, Sirpa
Liimatta, Juhani

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
varajäsen (Frosti-Nenonen, Sirpa)
jäsen
varajäsen (Liimatta, Juhani)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
syy: työeste
syy: este

§ 28
KOKOUKSEN AVAUS
Kneuv
Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
§ 29
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kneuv
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 30
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kneuv
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Saukkonen ja Maija Tiilikainen.
Pöytäkirja tarkastetaan talouspäällikön työhuoneessa kokouksen jälkeen.
§ 31
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv
Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 32– § 44

ALLEKIRJOITUKSET

Leena Haakana
puheenjohtaja

Kaisa Häkkinen-Paananen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Kirkkoherranvirastossa 29.3.2017

Pertti Saukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Maija Tiilikainen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
30.3.-12.4.2017

Asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 29.3.2017
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§ 32
METSÄTALOUSSUUNNITELMA
Kneuv
Kirkkoneuvosto jätti kokouksessaan 2/2017 23.2.2017 pöydälle metsätaloussuunnitelman tekijän valitsemisen. Ruokolahden seurakunnan nykyinen metsätaloussuunnitelma on tehty vuosille 2008 – 2017. Nykyisen
metsätaloussuunnitelman on tehnyt metsäkeskus. Metsäkeskuksen lisäksi myös metsänhoitoyhdistys tekee metsätaloussuunnitelmia. Metsäsuunnitelma voidaan tehdä myös voimassa olevan metsäsuunnitelman
päivityksenä. Tällöin metsäsuunnitelma tehdään voimassaolevan metsäsuunnitelman päivitetyillä perustiedoilla, jotka tarkastetaan maastossa.
Metsänhoitoyhdistyksen ja OTSO metsäpalvelujen tarjoukset metsänhoitosuunnitelmista ovat liitteenä (liite nro 1). Molemmat tarjoukset sisältävät metsäsuunnittelun maastotyöt, metsäsuunnitelma kansion ja verkkometsäsuunnitelman sekä suunnitelman esittelyn luottamushenkilöille.

Talousp

Kirkkoneuvosto päättää valita metsäsuunnitelman tekijäksi EteläKarjalan metsänhoitoyhdistyksen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 33
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016
Kneuv
Esityslistan liitteenä (liite nro 2) on tasekirja vuodelta 2016, joka sisältää
toimintakertomuksen ja seurakunnan sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen. Tilikauden tulos on 298 419 € ylijäämäinen,
vuosikate on + 424 955 euroa.
Talousp

Kirkkoneuvosto päättää
a) hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2016;
b) antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi; sekä
c) jättää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
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Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 34
HENKILÖKUNNAN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN
Kneuv
Liitteenä (liite nro 3) on esitys merkkipäiväohjeesta sovellettavaksi Ruokolahden seurakunnassa henkilökunnan ja luottamushenkilöiden merkkipäivien huomioimisesta. Ohje astuu voimaan kirkkoneuvoston hyväksymispäivästä ja sitä sovelletaan kyseisestä päivästä eteenpäin.

Khra &
Talousp

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen merkkipäiväohjeen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 35
KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Kneuv
Kirkkoneuvosto kokouksessaan 6/2016 pyysi tuomiokapitulilta, että
tuomiokapituli jättäisi kappalaisenviran haettavaksi julistamatta
31.5.2017 asti. Perusteluksi tälle esitettiin:
”Ruokolahden ja Rautjärven seurakuntien liitosneuvottelut
ovat kesken ja päätöstä seurakuntien yhdistymisestä tai
neuvottelujen raukeamisesta ei ole tehty. Tuomiokapituli
käsittelee yhdistymistä syksyn istunnossaan. Liitosneuvottelujen ohjausryhmän kokouksessa on sovittu, että seurakunnat ovat pidättyväisiä virkojen ja työsuhteiden täytössä.
Siksi on perusteltua pyytää tuomiokapitulilta, ettei virkaa
julisteta haettavaksi ennen kuin seurakuntien neuvotteluissa on tehty päätökset.
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Ruokolahden seurakunnassa papin työtä ovat myös viime
vuosina vähentäneet jäsenmäärän pieneneminen, kylätoiminnan supistuminen sekä vihkimisten ja kasteiden määrän
lasku. Vastaavan kokoisissa seurakunnissa (4 100-4 900 jäsentä) pappien määrä vaihtelee kahden ja kolmen välillä.
Mikäli seurakunta pyytää tuomiokapitulia jättämään viran
toistaiseksi täyttämättä, voidaan tulevan syksyn ja talven
aikana kokeilla, miten kahdella papilla tullaan toimeen.
Jatkossa pystytään arvioimaan paremmin onko virka syytä
lakkauttaa vai täyttää uudelleen.”
Seurakunta on tullut hyvin toimeen kahdella papilla kappalaisen viran
oltua täyttämättä. Myös henkilöstömenoissa on saavutettu säästöä kappalaisen viran täyttämättä jättämisellä. Kappalaisen viran palkkakustannukset sivukuluineen ovat noin 55 000 euroa vuodessa.
Tuomiokapituli on tehnyt esityksen, että Rautjärven seurakunta liitettäisiin Ruokolahden seurakuntaan 1.1.2018 alkaen. Liitoksessa Rautjärven
seurakunnan kirkkoherrasta tulee Ruokolahden seurakunnan kappalainen
ja Rautjärvellä on tämän lisäksi jo yksi kappalaisen virka. Liitoksen toteutuessa voi olettaa, että yhdessä Ruokolahden kirkkoherran ja seurakuntapastorin virkojen kanssa nämä neljä papin virkaa ovat laajenevan
seurakunnan tarpeisiin riittävät.
Lapsivaikutusten arviointi: kappalainen on ollut lähetys- ja aikuistyön pappi. Papiston työnjako on jatkossakin suunniteltu siten, että lapsija perhetyöstä vastaavan papin tehtävät eivät muutu. Näin ollen viran
lakkauttamisella ei ole juurikaan vaikutusta seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön.
Edellä esitettyjen asioiden valossa viran lakkauttaminen on perusteltua.
Khra

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Ruokolahden seurakunnan kappalaisen virka lakkautetaan.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 36
TYÖ- JA SIJOITUSLUPAHAKEMUS 2/RUOKOLAHDEN KUNTA
Kneuv
Ruokolahden kunta on 8.3.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut työ- ja sijoituslupaa Lampsiin vedenottamon uuden siiviläputkikaivon huoltotieyhteyden ja aitalinjan toteuttamiseen Ruokolahden seurakunnan omistamalle tilalle 700-463-3-20.
Lampsiinlammen vedenottamon kuluvan vuoden rakennushankkeiden
suunnittelun edetessä on ilmennyt uusia ongelmia olemassa olevan tilan
riittämättömyydestä kaikille tarvittaville rakenteille. Alustavissa suunnitelmissa esitetty huoltotielinjaus on osoittautunut toteuttamiskelvottomaksi. Linjauksessa sijaitsee laaja pehmeikkö, jonka käsittely vaarantaa
pohjaveden laadun. Tästä syystä huoltotieyhteys pitäisi toteuttaa osittain
Ruokolahden seurakunnan omistaman tilan Kirkonmäki alueella. Ottamoalueen asiaton kulku pitäisi myös rajata nykyistä aitalinjauksista poiketen siten, että ko. huoltotie aidattaisiin ottamoalueeseen.

Talousp

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Ruokolahden kunnalle työ- ja sijoitusluvan Lampsiin vedenottamon uuden siiviläputkikaivon huoltotieyhteyden ja aitalinjan toteuttamiseen Ruokolahden seurakunnan omistamalle
tilalle 700-463-3-20.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Esko Ijäs ilmoitti olevansa jäävi (yhteisöjäävi HL 28 § 5 mom.) ja poistui asian käsittelyn ajaksi.
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§ 37
SIJOITUKSEN VAIHTO
Kneuv
Suomen pankkiiriliike ehdottaa American High Yield-lainan vaihtoa uuteen sijoitukseen. Miksi lainan vaihtoa kannattaa harkita:
 Trumpin voitto presidentin vaaleissa toi välittömän, hyökymäisen uskon talouteen ja se nosti myös American High Yield lainan
arvoa.
 USAn hallinnon kaikki muutokset eivät ole vielä käytännössä toteutettu. Niihin sisältyy myös yrityksiin kohdistuvia toimia eli
tietty riski.
 Talouden voimasuhteet maailmassa tulevat muuttumaan siten, että Aasia vahvistuu edelleen, Afrikka ja Etelä-Amerikan tietyt
valtiot (kuten Brasilia) vahvistuvat.
 Nykyisen lainan (Amerikka HY) jälkimarkkinahinta on noussut
voimakkaasti, joten tuoton kotiuttaminen on suositeltavaa.
 Myyntivoiton lisääminen pääomaan nostaa uuden lainan nimellisarvon noin 130 000 euroon. (”korkoa korolle”)
Vaihtoehtoisia uusia sijoituskohteita ovat Korkotodistus Maailma 1/2017
ja TuottoLukko Ruotsi 1/2017
Korkotodistus Maailma 1/2017
- liikkeeseenlaskija SG Issuer, takaaja Société Générale, valuutta EUR
- kohde-etuuskori: tasapainoin Brasilian real, Intian rupia, Indonesian
rupia, Turkin liira ja Etelä-Afrikan randi suhteessa euroon
- sijoitusaika noin 5 vuottaja havaintopäivät neljännesvuosittain
- alustava kuponki: 1,75 % per 3kk periodi laskettuna laskennalliselle,
kohde-etuuskorin arvonkehityksen mukaan korjatulle pääomalle (minimi
1,50 % per 3kk periodi)
- pääoman palautus lopussa määräytyy suoraan kohde-etuuskorin arvonkehityksen mukaan (korin vahvistuminen lisää ja heikkeneminen vähentää takaisinmaksumäärää)
- merkintäpalkkio nyt vaihdon yhteydessä 0,5 % (normaali 2,0 %)
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Amerikka High Yieldin korkotuotto on noin 8,3 %:ia ja maksupäivä
20.1.2021.
Korkotodistus Maailmassa korko maksetaan kohde-etuuskorin arvonkehityksen mukaan korjatulle pääomalle ja pääoman palautus lopussa määräytyy suoraan kohde-etuuskorin arvonkehityksen mukaan (korin vahvistuminen lisää ja heikkeneminen vähentää takaisinmaksumäärää) eli
kyseisten valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat suoraan sijoituksen pääomaan. Toki tietysti kyseiset valuuttakurssit voivat nousta merkittävästi,
jolloin myös pääoman määrä nousee, mutta näin myös valuuttakurssien
aleneminen heikentää pääomaa. Kyseiset maat ovat kuitenkin vielä kehittyviä talouksia ja heidän valuuttakurssinsa voivat heikentyäkin merkittävästi. Korkotodistus Maailman kohde-etuuskoriin on valittu valtioita, joiden eettisyys on kyseenalaista. Ihmisoikeusrikkomuksia on raportoitu näistä maista. Erityisesti kehittyvien maiden kohdalla tulisikin
huomioida, miten valtiot noudattavat kansainvälisiä ihmisoikeus-, ympäristö- ja muita kestävään kehitykseen liittyviä sopimuksia ja suosituksia.

Toisena vaihtoehtona Suomen Pankkiiriliike esittää TuottoLukko Ruotsi
1/2017 sijoitusta. Sijoituksessa on viisi tuottolukkotasoa: 110 %, 115 %,
120 %, 125 % ja 130 % kohde-etuuden (OMX Stockholm 30) lähtöarvosta. Jos kohde-etuus saavuttaa minkä tahansa lukkotason minä tahansa
puolivuosittaisena havaintopäivänä, tulee sijoituksesta pääomaturvattu ja
lopussa maksettava tuotto on vähintään saavutetun lukkotason suuruinen.
Laina lasketaan liikkeeseen euroissa, mutta kuitenkin niin, että euron ja
Norjan kruunun välinen vaihtokurssi vaikuttaa kohde-etuusindeksin
mahdollisen arvonnousun perusteella maksettavan tuoton lisäksi pääoman takaisinmaksuun. Toisin sanoen eurosijoittajan näkökulmasta lopputulema on sama, kuin jos tuote olisi kokonaan NOK-määräinen.
Miksi Norjan kruunu? Kolme pointtia: i) Norjan kruunukorot ovat selvästi korkeammat kuin esim. Ruotsin kruunukorot eurokoroista puhumattakaan, mikä mahdollistaa tuottolukko-ominaisuuden rakentamisen,
ii) Norjan kruunu on historiallisesti suotuisalla tasolla (ks. 25v graafi
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myyntimateriaalissa) ja iii) Bloombergilta poimitut konsensusennusteet
(pdf ohessa) povaavat Norjan kruunun vahvistuvan euroa vastaan tulevina vuosina. Eurosijoittaja siis hyötyy Norjan kruunun mahdollisesta
vahvistumisesta sijoitusaikana.
Suomen Pankkiiriliikkeen mielestä kyseinen sijoitus on hyvä, koska
-

Tuottolukko-ominaisuus on arvokas, jos markkinoilla on heilun-

taa – puolivuosittain mahdollisuus varmistaa tuottona vähintään saavutettu lukkotaso.
-

Jos jokin tuottolukkotaso saavutetaan ja tuotteesta tulee po-

turvattu, heijastaa sen jälkimarkkina-arvo saavutettua lukkotasoa ja sitä,
että riski pääomalle poistuu à hyvä asia jälkimarkkinahinnalle
-

Kohde-etuusindeksin yhtiöt hyötyvät niin globaalista talouskas-

vusta kuin vakaista kotimarkkinoista
-

Norjan kruunun eurokurssi historiallisesti suotuisalla tasolla

Keskeiset tiedot TuottoLukko Ruotsi- tuotteesta
i) Kohde-etuus: OMX Stockholm 30 –indeksi,
ii) Sijoitusaika 5 vuotta,
iii) Viisi lukkotasoa, joita havainnoidaan puolivuosittain: 110 %, 115 %,
120 %, 125 % ja 130 % kohde-etuuden lähtöarvosta.
iv) Jos yksikin tuottolukkotaso on saavutettu, on sijoittajalle maksettava
tuotto suurempi seuraavista kerrottuna euron ja Norjan kruunun välisen
vaihtokurssin sijoitusajan muutoksella: i) korkeimman saavutetun tuottolukkotason perusteella laskettu arvonmuutos ja ii) kohde-etuuden sijoitusajan positiivinen arvonmuutos aina 50 % arvonmuutokseen saakka.
v) Maksimituotto 50 % on alustava; liikkeeseenlaskun ehtona on, että se
voidaan vahvistaa liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 35 %.
vi) Sijoituksen suojaraja on 75 % ja sitä tarkastellaan ainoastaan siinä
tapauksessa, että yhtään lukkotasoa ei ole saavutettu yhtenäkään puolivuosittaisena havaintopäivänä – sijoittajalle mahdollisesti maksettava
tuotto on kohde-etuuden positiivinen arvonmuutos aina 50 % saakka
kerrottuna euron ja Norjan kruunun välisen vaihtokurssin sijoitusajan
muutoksella.
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vii) Minimisijoitusmäärä 20 000 euroa ja MENEE SEB LIFEN
VAKUUTUKSEN SISÄÄN.
viii) Viimeinen merkintäpäivä ti 11.4.2017, viimeinen merkinnän maksupäivä t1 11.4.2017, merkintäpalkkio vaihdon yhteydessä seurakunnalle 0,5 % (ehtojen mukaan 2,0 %)

Talousp

Kirkkoneuvosto päättää myydä Amerikan High Yield –lainan ja sijoittaa
vapautuvat varat TuottoLukko Ruotsi 1/2017 sijoitukseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 38
LAUSUNTO IMATRAN SEURAKUNNAN MUKAANTULOSTA
SEURAKUNTALIITOKSEEN
Kneuv
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt KL 13:1 mukaisen
aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta Rautjärven seurakunnan ja Ruokolahden seurakunnan osalta siten, että kirkkohallitus lakkauttaisi Rautjärven seurakunnan 31.12.2017 ja yhdistäisi sen 1.1.2018 alkaen Ruokolahden seurakuntaan, jolloin laajentuneen Ruokolahden seurakunnan
alue olisi Ruokolahden kunnan ja Rautjärven kunnan alue. Taustalla on
Rautjärven seurakunnan heikko taloudellinen tilanne. Molemmat seurakunnat ovat saaneet antaa aloitteeseen lausuntonsa. Ruokolahden seurakunta käsitteli asiaa kirkkoneuvoston kokouksessa 23.1. ja kirkkovaltuuston kokouksessa 31.1. Kirkkovaltuusto antoi lausuntonaan, että valtuusto puoltaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin tekemää aloitetta
Rautjärven seurakunnan liittämisestä Ruokolahden seurakuntaan, mutta
toivoo liitoksen tapahtuvan vasta seuraavan valtuustokauden alussa
1.1.2019. Sekä neuvostossa että valtuustossa tehtiin vastaehdotus, ettei
kapitulin tekemää esitystä puolleta, koska kahden pienen seurakunnan
liitoksesta ei ole odotettavissa kuin lyhytaikaista etua. Kirkkoneuvostossa pohjaesitys voitti kuitenkin äänin 6-3 ja valtuustossa 15-4.
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Myös Imatran seurakunnassa on noussut puheeksi lähteminen mukaan
Rautjärven ja Ruokolahden seurakuntaliitokseen. Avoimesti eteenpäin
valtuustoryhmä teki Imatran seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa
18.1. valtuustoaloitteen, jossa pyydetään tuomiokapitulia selvittämään
seurakuntajaon muuttamista Imatran seurakunnan osalta samanaikaisesti
Ruokolahden ja Rautjärven seurakuntien kanssa. Imatran seurakunnasta
on oltu yhteydessä tuomiokapituliin ja kysytty, voisiko liitosprosessia
hidastaa ja tutkia uusi tilanne. Imatran seurakunnan kirkkoneuvosto ottaa
kantaa asiaan kokouksessaan 29.3.
Imatran seurakunta on pyytänyt Raimo Turusta selvitysmieheksi. Raimo
Turunen on sähköpostitse 27.2. (ko. sähköposti on käännetty tiedoksi
kaikille luottamushenkilöille) tiedustellut, onko Ruokolahden seurakunta
valmis siihen, että jo päätetty seurakuntaliitosesitys perutaan ja lähdetään rakentamaan uutta liitosta. Se tarkoittaisi uutta selvitystä ja uusia
neuvotteluja asioista, joista liitoksen kohdalla pitää neuvotella ja sopia.
Uusi selvitys tulisi kuitenkin olemaan edellistä kevyempi, koska suurin
osa tiedoista on edellisessä jo olemassa. Selvitys ja neuvottelut on tehtävä tämän vuoden aikana.
Tuomiokapitulista on ilmoitettu, että he voivat odottaa Imatran vastausta
maaliskuun ajan. Raimo Turunen toivoo myös Ruokolahden seurakunnan kantaa asiaan maaliskuun aikana. Lakimiesasessori Jyri Klemola ohjeisti sähköpostissaan 1.3., että tässä vaiheessa Ruokolahdelta riittää
kirkkoneuvoston kannanotto Imatran mahdolliseen mukaan tulemiseen
ja vasta sen jälkeen käydään varsinaiset liitosselvitykset ja –neuvottelut,
joiden lopputulokseen valtuuston pitää ottaa kantaa. Tässä vaiheessa siis
päätetään siitä, tehdäänkö yhteinen liitosaloite vai ei.
Jos Ruokolahden ja Rautjärven liitokseen tulisi mukaan myös Imatran
seurakunta, toisi se liitokselle ”leveämmät hartiat”. Työntekijät sijoittuisivat työntekijätiimeihin ja esim. sairaustapauksissa työyhteisö ei olisi
niin haavoittuva kuin nyt.

Khra

Kirkkoneuvosto päättää, että mikäli Imatran seurakunnan kirkkoneuvosto kannattaa Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven seurakuntien yhteistä
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liitosselvitystä, Ruokolahden seurakunta on valmis tähän uuteen liitosselvitykseen.

Päätös

Keskustelun aikana Maija Tiilikainen teki vastaesityksen, että kirkkoneuvosto ei kannata Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven seurakuntien
yhteistä liitosselvitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty vastaesitys,
jota ei ole kannatettu, joten kirkkoherran päätösesitys jää kirkkoneuvoston päätökseksi.

§ 39
RUOKOLAHDEN SEURAKUNNAN JA KUNNAN YHTEINEN ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA

Suomen itsenäisyyden 100v-juhlavuotta juhlitaan 6.12.2017 Ruokolahden kirkossa jumalanpalveluksessa ja sen jälkeisessä juhlassa. Antti Pätilä, Terhi Äijö ja Leena Haakana suunnittelevat juhlapäivää.

Khra

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

§ 40
AVUSTUSANOMUS
Kneuv
Eini Sulander on pyytänyt 21.3.2017 sähköpostitse seurakunnan avustusta Arkkiparkki-kerholaisten viemiseksi Ryttylään Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen 10-12-vuotiaiden lasten lähetysleirille 79.4.2017. Leiri maksaa 55e/ lapsi ja junamatka edestakaisin suurin piirtein saman verran. Leiri tukee lasten raamattuopetusta ja lähetyskasvatusta.

Khra

Kirkkoneuvosto päättää myöntää avustusta 55 e/lapsi, max.550 e.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Terho Hammaren ilmoitti olevansa jäävi (osallisuusjäävi HL 28 § 1
mom.) asian käsittelyyn ja poistui asian käsitellyn ajaksi.

§ 41
METSÄLANNOITUS
Kneuv
Metsänhoitoyhdistys esittää metsälannoitusta Myllyntaustan alueella sijaitsevalle seurakunnan metsäalueelle (20,6 ha). Lannoituksen avulla
metsäntuotto-odotusta saadaan nostettua noin kolmanneksen verran.
Lannoituksen kokonaiskustannukset ovat 7 004 euroa.

Talousp

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan Pappilan tilan Myllytauksen
alueella suoritetaan metsälannoitus.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 42
SAAPUNEET KIRJEET JA ASIAKIRJAT
Kneuv
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
6/2017 Varautuminen Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen
5/2017 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2017
4/2017 Lausunto maahanmuuttajan kasteesta

Khra

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 43
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kneuv
Ei muita esille tulleita asioita.
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Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 44
MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kneuv
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo 18.20.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.
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