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Aika

22.5.2018 klo 17.00-17.51

Paikka

Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Satamatie 1

Läsnä

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

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
varajäsen (Frosti-Nenonen)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Henttonen, Mirja
Hanhisalo, Jorma

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Häkkinen-Paananen, Kaisa

Poissa

Frosti-Nenonen, Sirpa
Ijäs, Esko
Liimatta, Juhani

syy: kuntoutus
syy: este
syy: matkoilla

§ 36
KOKOUKSEN AVAUS
Kneuv
Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
§ 37
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kneuv
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 38
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kneuv
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terho Hammaren ja Leila Lehtinen.
Pöytäkirja tarkastetaan talouspäällikön työhuoneessa kokouksen jälkeen.
§ 39
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv
Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
KÄSITELLYT ASIAT

§ 40 – § 54
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ALLEKIRJOITUKSET

Leena Haakana
puheenjohtaja

Kaisa Häkkinen-Paananen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Kirkkoherranvirastossa 22.5.2018

Terho Hammaren
pöytäkirjantarkastaja

Leila Lehtinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
23.5. – 5.6.2018

Asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 22.5.2018
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§ 40
OP MALTILLINEN SIJOITUKSEN MYYNTI
Kneuv
Ruokolahden seurakunnalle on ollut osuuspankin kautta hankittuja sijoituksia Op Vuokratuotto ja Op Maltillinen, Suomen pankkiiriliikkeen
edustajan Matti Häklin mielestä Op Maltillinen sijoitus kannattaa myydä, koska sen tuotto on ollut alhaista. Hän myös ehdottaa, että Op vuokrarahasto sijoitusta ei liitetä varainhoidon piiriin. Se voi jäädä aivan erilliseksi sijoitukseksi. Op Maltillinen (350 000 euroa) kannattaa myydä ja
jakaa se seuraavasti: 150 000 euroa varainhoidon piiriin ja 200 000 euroa eQ Hoivakiinteistöt –rahastoon. Hänen mielestään eQ Hoivakiinteistöt-rahasto on syytä pitää erillisenä, koska siitä on turhaa maksaa varainhoidon sisällä 0,5 % hoitomaksua. Suomen pankkiiriliike ei ota tästä rahastomerkinnästä merkintäpalkkiota, koska he katsovat sen sisältyvän sijoitusten uudelleenjärjestelyyn.

Tpääl

Kirkkoneuvosto päättää myydä OP Maltillinen sijoituksen ja sijoittaa siitä vapautuvat varat seuraavasti:
a) 150 000 euroa Suomen pankkiiriliikkeen täyden palvelun varainhoitosopimuksen piiriin ja
b) 200 000 euroa eQ Hoivakiinteistöt-rahastoon

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 41
VAALIKUULUTUSTEN JULKAISEMINEN
Kneuv
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 2 § mukaisesti vaalikuulutusten julkaiseminen voi tapahtua usealla eri tavalla: lehdessä tai seurakunnan ilmoitustaululla. Koska osa kuulutuksista on määräysten mukaisesti joka tapauksessa julkaistava tai niiden aihe ja pääsisältö ilmoitettava lehdessä, on
syytä tehdä päätös lehdestä tai lehdistä, joissa kuulutuksen julkaistaan.
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Kirkkoneuvosto päättää, että vaaleja koskevat kuulutukset julkaistaan
sanomalehti Ruokolahtelaisessa, sanomalehti Uutisvuoksessa sekä sanomalehti Parikkala-Rautjärven sanomissa.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 42
KIRKKOVALTUUSTON JÄSENEN VAPAUTUS LUOTTAMUSTOIMESTA
Kneuv
KL 23: 3,2 mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Kirkkovaltuuston jäsen Kari Leppänen on menettänyt vaalikelpoisuutensa ja täten
hänet tulee vapauttaa luottamustoimesta.

Khra

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston
jäsen Kari Leppänen vapautetaan luottamustoimesta ja hänen tilalleen
kirkkovaltuustoon kutsutaan Leila Pyykkö sekä että valtuusto valitsee
Vesa Toiviaiselle uuden henkilökohtaisen varajäsen kirkkoneuvostoon.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 §:n nojalla.

§ 43
VANHAN VIRASTOTALON MÄÄRÄALAN MYYNTI RUOKOLAHDEN KUNNALLE
Kneuv
Kirkkovaltuusto kokouksessaan 4/2017 29.11.2017 § 34 päätti, että vanha virastotalo puretaan ja kirkkoneuvosto vastaa purkamisen toteuttamisesta, urakoitsijan valitsemisesta ja aikataulusta. Ruokolahden kunnanhallitus on kokouksessaan 12.3.2018 ilmoittanut olevansa kiinnostunut
ostamaan kyseisen määräalan rakennuksineen ja vastaamaan rakennusten purkamisesta. Alue on kaavoitettu kolmeksi rivitalotontiksi ja kunta
on arvioinut alueen olevan kunnalle merkittävä ja haluaa olla vaikuttamassa alueen tulevaan käyttöön. Kirkkoneuvosto kokouksessaan 2/2018
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27.3.2018 § 28 valtuutti kirkkoherran ja talouspäällikön käymään kunnan kanssa neuvotteluja määräalan myynnistä.
Kunta ilmoitti, että kunta haluaa ostaa kaavatontin (AR-merkintä) noin
9300 m2, johon on kaavoitettu 3 rivitaloa, yhteensä 3 x 600 k-m2 lisäksi
myös (vihreällä merkityn) VL/s viheralueen (VL = lähivirkistysalue, /s =
luonnonarvoiltaan merkittävä alueen osa, tulee säilyttää luonnontilaisena
rakentamattomilta osiltaan). Peruste VL-alueen (siis Rasilantien ja Pappilanlahdentien kulmassa oleva alue, hieman päälle 1 ha) ostamiselle on
se, että tontille johtavasta koivukujasta voidaan muodostaa kunnan kaavakatu, kun se on kokonaan kunnan maalla. Lisäksi tontille kaavoitettua
rakennusoikeutta voidaan sijoitella järkevämmin. Samalla VL-alueen
maisemallinen ylläpito jää kunnan vastuulle. Kirkon/kellotapulin suuntaan olevan VL-alueen maiseman hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kyseisellä alueella olevat pellot on vuokrattu maatilayhtymä Inkisille ja kunta on lupautunut lunastamaan myös vuokrasopimuksen heidän kanssaan.
Kauppaa varten tarvitaan puolueettoman arvioitsijan lausunto määräalan
käyvästä arvosta. Lähtökohtana määräalan käyvälle arvolle voidaan pitää
kolmen rivitalotontin arvoa vähennettynä vanhojen rakennusten purkukustannuksilla. LKV Ensio Pulkkinen In and Out Oy:stä on arvioinut
määräalan rakennusoikeudella lasketuksi arvoksi 90 000 euroa. Cedrim
Oy on vuonna 2012 tehnyt asbestikartoituksen ja tarjoutunut tekemään
asbestipurkutyöt hintaan 950 euroa (alv 0 %). Kirjalliset purkutarjoukset
pyydettiin vuonna 2012 Sakki Oy:ltä, Ukonhauta Oy:ltä, Imatran rajarakenne Oy:ltä ja Konepeikko Oy:ltä. Konepeikko tarjosi vanhan virastotalon purkutyötä päärakennuksen osalta 37 845 € (alv 0 %) ja ulkorakennukset osalta 8 750 € (alv 0 %). Ukonhauta tarjosi purkutyön hintaan
päärakennus 41 070 € (alv 0 %) ja ulkorakennus 7 758 € (alv 0 %). Konepeikon kanssa vuonna 2017 käydyssä puhelinkeskustelussa he arvioivat purkukustannusten olevan nykyäänkin vähintäänkin samaa tasoa
kuin vuonna 2012. Näin ollen rakennuksien purkukustannukset ovat
noin 60 000 euroa. Määräalan rakennusoikeudella lasketusta arvosta
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90 000 euroa, kun vähennetään purkukustannukset, jää käyväksi arvoksi
noin 30 000 euroa.
Viheralueen osalta puolueeton arviolausunto pyydettiin Markku Vaariolta, joka arvio alueen arvoksi 5 000 euroa.
Näin ollen kauppahinnaksi muodostuu 35 000 euroa.
Kiinteän omaisuuden myyminen vaatii kirkkovaltuustossa määräenemmistön ja kauppa on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Tuomiokapituli lähettää asiakirjat ja oman lausuntonsa kirkkohallitukselle.
Lopullinen kauppakirja laaditaan ja allekirjoitetaan sen jälkeen, kun
kirkkohallitus on vahvistanut kauppaa koskevan kirkkovaltuuston päätöksen.
Kauppakirjaluonnos jaetaan kokouksessa.

Tpääl

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto

a) hyväksyy karttaliitteeseen merkityn määräalan (rakennuksineen sekä
viheralueineen) kaupan kunnan kanssa oheisen kauppakirjaluonnoksen (liite nro 1) ehdoilla;
b) antaa kirkkoneuvoston tehtäväksi toimittaa päätöksen alistamisen ja
asiakirjojen lähettämisen tuomiokapitulille sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaupan (KL 24:1);
c) pyytää tuomiokapitulia lähettämään asiakirjat oman lausuntonsa
kanssa edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi; sekä
d) valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön kirkkoneuvoston puolesta
hoitamaan b-kohdassa mainitun valtuuston päätöksen vaatimat toimet ja kirkkohallituksen vahvistuksen jälkeen allekirjoittamaan
kauppakirjan seurakunnan puolesta.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Jyrki Hänninen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn (HL 28 § 1
mom. kohta 1) ja poistui käsittelyn ajaksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.
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§ 44
SEURAKUNTATALON IKKUNOIDEN KUNNOSTAMINEN
Kneuv
Vuodelle 2018 on varattu määräraja seurakuntatalon ikkunoiden kunnostamiseen. Rakennus on suojeltu rakennus, jolloin rakennuksen ulkoasu
tulee säilyttää alkuperäisenä. Museoviraston edustajan mukaan ikkunoiden kunnostus tulee tapahtua mahdollisimman paljon alkuperäistä säilyttäen. Näin ollen ikkunaremontti tulee tehdä alkuperäiset ikkunalasit säilyttäen ja lahonneet ikkunapuitteet uusien. Työhön on tarkoitus palkata
puuseppä, joka tekee työtä seurakunnan palkkaamana työntekijänä.

Tpääl

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 45
TALOUSARVIOKEHYKSET VUODELLE 2019
Kneuv
Vuoden 2019 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa varten kirkkoneuvoston tulee päättää talousarviokehyksistä ja antaa
talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet.
Kehykset osoittavat sen liikkumavaran, jonka puitteissa toimintayksiköiden tulee laatia omat talousarvio- sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa.

Tpääl

Kirkkoneuvosto päättää, että
a) vuoden 2019 palkankorotuksia varten varaudutaan 1,2 % nousuun;
b) työalojen toimintamenot saavat olla vuoden 2018 tasolla (Rautjärven
ja Ruokolahden seurakuntien työalojen yhteenlasketut toimintamenot);

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.
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§ 46
JÄSENYYS SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITOSSA
Kneuv
Suomen kirkkomusiikkiliiton säännöt muuttuivat vuoden 2017 alusta
niin, että seurakunnat kaikkine musiikkitoimintoineen voivat olla Suomen kirkkomusiikkiliiton jäseniä. Tällöin jäsenmaksu on 0,05
€/seurakunnan jäsen. Ruokolahden seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2017
oli 4203, jolloin jäsenmaksu olisi ollut noin 210 euroa. Nykyisen kirkkokuoron jäsenmäärän mukaan kirkkokuoro maksaa jäsenmaksua 391
euroa. Seurakunnan liittyessä Suomen kirkkomusiikkiliiton jäseneksi,
kaikki seurakunnassa toimivat ei-rekisteröidyt musiikkitoiminnot pääsevät kirkkomusiikkiliiton jäsenetujen piiriin ja seurakunnalla on oikeus
lähettää äänivaltainen edustaja kirkkomusiikkiliiton edustajakokoukseen.
Seurakuntajäsenyys ei vaikuttaisi kirkkokuoron toimintaan. Kirkkokuoro
jatkaisi edelleen rekisteröitynä yhdistyksenä, mutta siltä ei perittäisi
erikseen kirkkomusiikkiliiton jäsenmaksua.
Seurakunnan liittyminen Suomen kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäseneksi on seurakunnalle edullisempaa, koska seurakunta on antanut kirkkokuorolle avustuksen, joka kattaa jäsenmaksut. Täten jatkossa seurakunnan avustus kirkkokuorolle olisi jäsenmaksun verran pienempi ja
seurakunnan maksama jäsenmaksu on edullisempi kuin kirkkokuoron
maksama jäsenmaksu.
Ruokolahden kirkkokuoron johtokunta esittääkin Ruokolahden seurakunnan kirkkoneuvostolle, että Ruokolahden seurakunta liittyisi Suomen
kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäseneksi.

Khra

Kirkkoneuvosto päättää jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamiseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.
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§ 47
KIRKKO-OOPPERA TOLPOJEN TARINA
Kneuv
Paavo Joensalo EIKU ry:stä (kulttuuriyhdistys Eettisesti Innovatiiviset
Kulttuurin Uudistajat, www.eikury.com) on ottanut yhteyttä seurakuntaamme. Hän on käsikirjoittanut Tolpojen kolmen polven kirkonrakentajasuvusta kertovan pienoisoopperan libreton v. 1998 ja säveltänyt siihen
alkulaulun sekä muutamia kohtauksia, joita on jo esitetty joissakin konserteissa. Suvun nuorimman rakentajan, Theodor Tolpon rakentamista
kirkoista (hänen, sekä isänsä Magnus Tolpon ja tämän isän Mårten Tolpon historia löytyy osoitteesta
http://www.saunalahti.fi/arnoldus/tolpkirk2.htm) merkittävä osa on palanut, mutta vielä ovat pystyssä seuraavat (aikajärjestyksessä):
1. Kerimäen puukirkko (isä Magnuksen aloittama. Theodorin loppuun
saattama ) valm. v. 1847, vihkiäiset v. 1848
2. Rääkkylän puukirkko, valm. v. 1851
3. Ruokolahden puukirkko, valm. v. 1854
4. Liperin tiilikirkko, valm. v. 1858
5. Sotkamon puukirkko (Theodor Tolpo aloitti n. 1865, sairastui v. 1867,
työn vai loppuun kauppias Tujulin) valm. v. 1870
EIKU ry:n suunnitelmissa on kehittää pienoisoopperan käsikirjoituksesta
täysimittainen kirkko-ooppera libretto Eija Tolpon, dramaturgi Maria
Motaleffin ja Paavo Joensalon muodostamalla työryhmällä tänä vuonna
sekä ensi vuoden alkupuoliskolla, säveltää musiikki Paavo Joensalon ja
viime vuonna Suomen tarina -teoksen säveltämisessä käytetyn nuoren
säveltäjälupauksen, haapavetisen Janne Jääskelän työparilla vuoden
2019 loppupuoliskon ja vuoden 2020 aikana, valmistella oopperan tuotanto vuoden 2021 aikana ja toteuttaa kirkko-oopperan esityskiertue v.
2022, jolloin Theodor Tolpon syntymästä tulee kuluneeksi tasan 200
vuotta, niin moneen Theodor Tolpon rakentamista edellä mainituista
kirkoista, kuin on mahdollista eri säätiöiltä, seurakunnilta ja ev. lut.
kirkkokunnalta haettavien tukien sallimissa puitteissa.
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Vastaavia saman kertaluokan projekteja EIKU ry:llä ovat olleet mm.
NOWAY -lastenoopperamme vierailu Dubliniin v. 2008, karjalankielisen EIGU -lastenoopperan esitykset Suomessa ja Petroskoin laulujuhlilla
vv. 2013-14 sekä vuonna 2017 SUOMEN TARINA monigenrespektaakkelin kiertue, joka kuului valtioneuvoston Suomi 100
ohjelmistoon.
Paavo Joensuu tiedustelee, tulisiko Ruokolahden seurakunta mukaan tähän Theodor Tolpon ja hänen sukunsa tarinan kertovan kirkko-oopperan
ja sen esityskiertueen toteuttamisen yhteistyöhön ja voisiko seurakuntamme tukea tätä yhteistä hanketta. Librettoon voitaisiin sisällyttää kohtaus/kohtauksia Ruokolahden kirkon rakentamiseen liittyen, esimerkiksi
Tolpon, Lohrmannin ja Edelfeltin fiktiivinen kohtaaminen voisi olla tällainen aihe. EIKU ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys ja toimii kulujen kattamis-periaatteella. Vuosien varrella se on tehnyt
yhteistyötä monien seurakuntien kanssa, esim. Liperin, Joensuun, Keuruun, Mänttä-Vilppulan, Huopalahden ja Tampereen ev. lut. seurakuntien sekä Heinäveden Valamon luostarin kanssa. Kerimäen seurakunnan
kirkon vihkimisen 170 –vuotisjuhlassa 10.6.2018 esitetään TOLPOJEN
TARINA -oopperan 20 minuutin pituinen, Kerimäen kirkon rakentamiseen liittyvistä kohtauksista koostuva demoesitys, johon on luvattu kutsua myös edustaja Ruokolahden seurakunnasta. Ohessa on liitteenä
TOLPOJEN TARINAN projektiaikataulu- ja kustannushahmotelma (liite nro 2).

Vuosi 2022 on Ruokolahden seurakunnassa juhlavuosi, jolloin tulee kuluneeksi 450 vuotta seurakunnan perustamisesta. TOLPOJEN TARINAooppera sopisi erityisen hyvin esitettäväksi juhlavuotena. Päivämäärästä
voidaan sopia myöhemmin. Juhlavuotta on syytä joka tapauksessa juhlistaa jollakin näkyvällä tavalla.

Khra

Kirkkoneuvosto päättää jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamiseksi
(demoesitykseen 10.6. tutustuminen).
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Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 48
LUOTTOTAPPIOT
Kneuv
Kipa toimitti 15.5.2018 luottotappioehdotuksen seurakunnalle. Ehdotuksella ovat kaikki laskurivit, jotka ovat erääntyneet yli 45 päivää laskun
eräpäivästä. Luottotappioehdotuksessa on 4 laskua, joiden yhteenlaskettu summa 189,00 €: kaksi retkimaksua á 80 € ja kaksi virkatodistusta á
14,50 €.
Kipa kirjaa luottotappiot seurakuntatalouden päätöksen mukaisesti. Kirjauksessa käytetään tositelajia: ”ZD luottotappiokirjaus” ja kirjanpidon
tiliä: "495000 Luottotappiot". Kirjauksen tulosyksikkö määräytyy alkuperäisen laskun tietojen mukaan. Järjestelmä huomioi mahdolliset hyvitykset ja maksusuoritukset ja vain avoinna oleva osuus kirjataan luottotappioksi.

Tpääl

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä luottotappioehdotuksen ja neljä laskua, joiden yhteenlaskettu summa on 189 €, kirjataan luottotappioiksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 49
SUOSTUMUS MAALÄMPÖPUTKIEN ASENTAMISEEN PAPPILANLAHTEEN
Kneuv
AsOy Ruokolahden Verkkoniemi, Juhani Turpeinen lähetti 18.5. sähköpostia ja kysyi seurakunnan suostumusta maalämpöputkien asentamiselle Pappilanlahteen. Putkistojen suunta olisi Sipiniemeen päin. Pappilanlahden vesiosakaskunta on järjestäytymätön (Yhteinen vesialue 700-463876-3 Pappilan vesialue) ja seurakunta on vesialueen suurin omistaja.

Tpääl

Kirkkoneuvosto päättää antaa suostumuksen AsOy Ruokolahden Verkkoniemelle asentaa maalämpöputket Pappilanlahden vesialueelle.
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Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 50
PUUNMYYNTI
Kneuv
Metsänhoitoyhdistys pyysi tarjouksia puukaupasta Vatavalkaman tilalla
700-447-1-11. Kohde sijaitsee saaressa. Tarjoukset pyydettiin jättämään
18.5. klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta ja
yksi tuli määräajan jälkeen, jolloin se hylätään. Määräaikaan mennessä
tarjoukset jättivät UPM ja Stora Enso. Tarjousvertailu on liitteenä (liite
nro 3).

Tpääl

Kirkkoneuvosto päättää, että puukauppa toteutetaan korkeimman tarjouksen antaneen UPM:n kanssa.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 51
SEURAKUNNAN EDUSTAJA SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN
Kneuv
Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 26.5.2018
Kuopiossa. Seurakunnat voivat lähettää kokoukseen edustajiaan. Aili
Korpimäki-Tiilikainen on ilmoittanut halukkuutensa osallistua kokoukseen.
Khra

Kirkkoneuvosto päättää lähettää Ruokolahden seurakunnan edustajana
Suomen Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen Aili Korpimäki-Tiilikaisen.
Seurakunta korvaa hänen matkakulunsa halvimman kulkuneuvon mukaisesti.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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§ 52
SAAPUNEET KIRJEET JA ASIAKIRJAT
Kneuv
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
9/2018 Esityksen pro ecclesia-mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2018
8/2018 Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit
7/2018 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen
kirje oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille
seurakuntavaaleista

Khra

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi saapuneet kirjeet ja asiakirjat

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 §:n nojalla.

§ 53
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kneuv
Kirkkoneuvoston seuraava kokous on 26.6.2018 klo 17.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 54
MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kneuv
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo 17.51.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.
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