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Kv § 39

6.9.2011

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen avasi kokouksen kello 17.30

Kv § 40

ALKUHARTAUS

Alkuhartauden piti kirkkoherra Ari Tuhkanen

Kv § 41

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN

Esitys:

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksessa läsnä olevat, hyväksytään
poissaolevien esteet ja paikalle kutsuttujen varajäsenten toimiminen kokouksessa.

Päätös:

Esityksen mukaan. Suoritetutussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 26
kirkkovaltuutettua, joista kolme varavaltuutettua
Jäsenet:
Ahonen Seppo
Alakärppä Kristiina
Ariluoma Tuula
Forssell Taavi
Harju Pertti
Helminen Sinikka
Jaakkola Pia
Jalava Markku
Jaspa Marjo
Järvinen Tapio
Kaasalainen Erkki

Karppinen Jonna
Korhonen Virpi
Kuula Ina
Kuusilinna Erika
Manninen Armi
Markkanen Aulikki
Palokangas Sinikka
Pesonen Jeremi
Rantala Sirpa
Rantanen Erkki
Saartoala Hemmo

Schildt Markku
Sivula Marko
Tapaninen Päivi
Tapio Markku
Tikkaoja Tarja
Vainio Jari
Vesterinen Miikka
Viik Satu
Åfeldt Iida
Äikäs Liisa
Öhman Roni

Varajäsenet:

Työntekijät:

Kivinen Yrjö (Tarja Tikkaojan varaj.)
Ojamäki Timo (Jonna Karppisen varaj.)
Riihimäki Juha (Hemmo Saartoala varaj.)

Hyvärinen Tuomo
Ojala Sami
Tuhkanen Ari
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Kv § 42

6.9.2011

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(Kirkkolaki 7 luku 4 §).
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta (Kirkkolaki 8 luku 5 §).
Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 30.8.2011 – 6.9.2011 välisen ajan. Kokouskutsu
on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3 varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston
jäsenille 30.8.2011. Kokouksen ajankohdasta ja paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille kirjeellä
5.8.2011. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu Nurmijärven Uutiset – seurakuntatoimintaa palstalla
viikoilla 34 ja 35.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan
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Kv § 43

6.9.2011

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
(Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Maaliskuun kokouksessa sovittiin yksimielisesti käytännöstä, jonka mukaan pöytäkirjan tarkastajien
valinnat määräytyvät aakkosjärjestyksessä.
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastamisvuorossa ovat valtuutetut Sinikka Helminen ja Pia Jaakkola.
Ääntenlaskijoina toimivat suhteellisen vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju, Marjo
Jaspa ja Erkki Rantanen.

Päätös:

Esityksen mukaan muuten, mutta Marjo Jaspan tilalle valittiin ääntenlaskijaksi
Kristiina Alakärppä.

Kv § 44

TYÖJÄRJESTYS

Esitys:

Työjärjestykseksi hyväksytään osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esityksen mukaan
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Kv § 45

6.9.2011

NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN II KAPPALAISEN VAALI

KIRKKONEUVOSTO
25.8.2011
6/
Kn § 137
NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN II KAPPALAISEN VAALI
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 10.2.2011 myöntänyt anomuksesta eron
Pirkko Vataselle Nurmijärven seurakunnan II kappalaisen virasta 1.8.2011 alkaen.
Samassa istunnossa tuomiokapituli päätti pyytää Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvostoa
kirjaamaan seurakunnan tarpeista nousevat viran tehtävät ennen sen haettavaksi julistamista.
Viran toimenkuvaksi ja valintaperusteiksi kirkkoneuvosto asetti kasvatuksen kappalaisen tehtävät,
joissa painottuvat koulutyö ja nuorten aikuisten parissa tehtävä työ.
Tuomiokapitulissa 23.3.2011 – 26.4.2011 haettava ollutta II kappalaisen virkaa ovat 26.4.2011
kello 15.00 päättyneeseen hakuaikaan mennessä hakeneet Imatran seurakunnan V
seurakuntapastori John Bäckström, Hyvinkään seurakunnan vs. I seurakuntapastori Tanja Koskela,
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan vs. seurakuntapastori Heikki Nenonen, Nurmijärven
seurakunnan VII seurakuntapastori
Kristiina Nyman, Hakunilan seurakunnan vs. IV seurakuntapastori Anna-Kaisa Tenhunen ja
Nurmijärven seurakunnan vt. IV kappalainen Johannes Tikka.
Tuomiokapituli on istunnossaan 26.5.2011 todennut hakijat kelpoisiksi ja viran
kielitaitovaatimuksen täyttäviksi.
Seurakuntapastorit Heikki Nenonen, Tanja Koskela ja Kristiina Nyman ovat peruneet
hakemuksensa II kappalaisen virkaan.
Tuomiokapitulin lausunto kappalaisen virkaa hakeneista on liitteenä, liite 5.
Kirkkojärjestyksen mukaan kappalaisen vaalin toimittaa kirkkovaltuusto. Kirkkojärjestyksen 6
luvun 32b §:n nojalla kirkkovaltuusto voi harkintavaltaansa käyttäen valita virkaan kenet
tahansa virkaa hakeneista ja tuomiokapitulin kelpoiseksi toteamista henkilöistä. Vaali on
yksivaiheinen ja eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Tasatulokseen päädyttäessä vaalin ratkaisee tuomiokapituli.
Kirkkolain 10 luvun 1 § 7 selityksen mukaan viranhaltijan valintaa koskevassa vaalissa
valmisteluun kuuluu sekä hakijoiden ansioiden esitteleminen että valintaehdotus.
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6.9.2011

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.4.2011 Kn § 84 valinnut II kappalaisen viran haastattelijoiksi
Pia Jaakkolan, Tuomo Hyvärisen, Markku Jalavan, Katrina Kallion, Virpi Korhosen, Markku
Schildtin ja Ari Tuhkasen. Haastatteluryhmän puheenjohtajana on toiminut kirkkoherra Ari
Tuhkanen.
Haastatteluryhmä on haastatellut hakijoista pastori John Bäckströmin ja pastori Anna-Kaisa
Tenhusen.
Haastatteluryhmän lausunto haastatelluista on liitteenä. Ryhmän puheenjohtaja selvittää
suoritettuja haastatteluja kokouksessa. (lausunto tuodaan kokoukseen)
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa Nurmijärven
seurakunnan II kappalaisen vaalin.
Päätös:

Puheenjohtajan selostettua vaalimenettelyä ja haastatteluryhmän esitystä
kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti haastatteluryhmän yksimieliseen näkemykseen
yhtyen esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsisi Nurmijärven seurakunnan II
kappalaisen virkaan pastori Anna-Kaisa Tenhusen.
Kokoukseen tuotu lausunto liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 8.

KIRKKOVALTUUSTO 6.9.2011
LIITTEET: Kv Liite 1 Tuomiokapitulin lausunto
Kv Liite 2 Hakijoiden nimikirjaotteet SALASSAPIDETTÄVÄ
Kv Liite 3 Haastatteluryhmän näkemys (Kn liite 8)
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa Nurmijärven
seurakunnan II kappalaisen vaalin.

Päätös:

Valittiin pastori Anna-Kaisa Tenhunen II kappalaisen virkaan yksimielisesti
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Kv § 46

6.9.2011

NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN IV KAPPALAISEN VAALI

KIRKKONEUVOSTO
25.8.2011
Kn § 138 NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN IV KAPPALAISEN VAALI

8/

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 10.2.2011 myöntänyt omasta anomuksesta
eron Päivi Linnoiselle Nurmijärven seurakunnan IV kappalaisen virasta 1.4.2011 alkaen. Virka on
ollut haettavana tuomiokapitulissa 23.3.2011 – 26.4.2011.
Kirkkoneuvoston tuomiokapitulille antaman lausunnon mukaan IV kappalaisen virassa painottuvat
Klaukkalan kirkkopiirin hengellisen ja toiminnallisen työn johtaminen.
IV kappalaisen virka on piirikappalaisen virka, jonka haltija johtosäännön mukaan vastaa
kirkkopiirinsä jumalanpalveluselämästä ja suunnittelee alueensa seurakuntatyötä piirinsä
työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.
Nurmijärven seurakunnan IV kappalaisen virkaa ovat määräaikaan 26.4.2011 kello 15 mennessä
hakeneet Karkkilan seurakunnan vs. kappalainen Hannu Bogdanoff, Nurmijärven seurakunnan II
seurakuntapastori Johannes Haapalainen, Lieksan seurakunnan I seurakuntapastori Maritta
Hartikainen, Nummi-Pusulan seurakuntayhtymän seurakuntapastori Matti Helimäki, Hyvinkään
seurakunnan vs. I seurakuntapastori Tanja Koskela, Nurmijärven seurakunnan V seurakuntapastori
Leena Sipola ja Nurmijärven seurakunnan vt. IV kappalainen Johannes Tikka. Tuomiokapituli on
todennut hakijat virkaan kelpoisiksi ja kielitaitovaatimuksen täyttäviksi.
Pastori Tanja Koskela on peruuttanut hakemuksensa.
Tuomiokapitulin lausunto IV kappalaisen virkaa hakeneista on liitteenä, liite 6
Kirkkojärjestyksen mukaan kappalaisen vaalin toimittaa kirkkovaltuusto. Kirkkojärjestyksen 6
luvun 32b §:n nojalla kirkkovaltuusto voi harkintavaltaansa käyttäen valita virkaan kenet tahansa
virkaa hakeneista ja tuomiokapitulin kelpoiseksi toteamasta henkilöstä. Vaali on yksivaiheinen ja
eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Tasatulokseen päädyttäessä vaalin ratkaisee tuomiokapituli.
Kirkkolain 10 luvun 1 § 7 selityksen mukaan viranhaltijan valintaa koskevassa vaalissa
valmisteluun kuuluu sekä hakijoiden ansioiden esitteleminen että valintaehdotus.
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6.9.2011

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.4.2011 Kn § 84 valinnut kappalaisen viran haastattelijoiksi
Tuomo Hyvärisen, Markku Jalavan, Katrina Kallion, Virpi Korhosen, Erika Kuusilinnan, Markku

Schildtin ja Ari Tuhkasen. Estyneen Klaukkalan kirkkopiirin edustajan Erika Kuusilinnan tilalle
työryhmä yksimielisesti kutsui Sirpa Rantalan. Haastatteluryhmän puheenjohtajana on toiminut
kirkkoherra Ari Tuhkanen.
Haastatteluryhmä on haastatellut pastori Johannes Haapalaisen, pastori Maritta Hartikaisen ja
pastori Leena Sipolan.
Haastatteluryhmän lausunto haastatelluista on liitteenä. Ryhmän puheenjohtaja selvittää
suoritettuja haastatteluja kokouksessa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuusto, että tämä toimittaa IV kappalaisen vaalin.
Päätös:

Puheenjohtajan selostettua vaalimenettelyä sekä haastatteluryhmän esitystä
kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti haastatteluryhmän yksimieliseen näkemykseen
yhtyen esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsisi Nurmijärven seurakunnan IV
kappalaisen virkaan pastori Leena Sipolan.
Kokoukseen tuotu haastatteluryhmän näkemys liitetään pöytäkirjaan, liitteeksi 9.

KIRKKOVALTUUSTO 6.9.2011
LIITTEET: Kv Liite 4 Tuomiokapitulin lausunto
Kv Liite 5 Hakijoiden nimikirjaotteet SALASSAPIDETTÄVÄ
Kv Liite 6 Haastatteluryhmän näkemys (Kn liite 9)
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa IV kappalaisen vaalin.

Päätös:

Suoritettiin IV kappalaisen vaali suljetulla lippuäänestyksellä. Tulos: Leena Sipola 16
ääntä, Johannes Haapalainen 9 ääntä, Johannes Tikka 1 ääni (yhteensä 26 ääntä).
Valittiin IV kappalaisen virkaan pastori Leena Sipola.
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Kv § 47

6.9.2011

VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012

KIRKKONEUVOSTO
25.8.2011
Kn § 143
VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012

15/

Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksessa 20.6.2011 todetaan mm. että kuluvan vuoden BKT:n
kasvuksi ennustetaan 3,9 %. Ensi vuonna kasvua kertyy 2,8 % ja vuonna 2013 2,4 %. Kotimainen
kysyntä nousee ennustejaksolla merkittävämmäksi vauhdittajaksi. Vienti jatkaa kohtalaisen hyvässä
vauhdissa, mutta sen tuottama kasvuvaikutus pienenee.
Ennustettu kasvu-ura ei tule korjaamaan Suomen taloudessa olevia epätasapainoja
lähitulevaisuudessa. Tilanteen korjaaminen edellyttää määrätietoisia talouspoliittisia
toimenpiteitä.
Kirkkohallitus on esittänyt uudelle hallitukselle kysymyksen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien
rahoituksesta. Tämä tarkoittaa, että kirkkohallitus kantaa huolta seurakuntien yhteiskunnallisten
tehtävien hoidosta aiheutuvien kulujen korvaamisesta vähintäänkin nykytasoisina, jos yhteisöveron
jakoon tulee muutoksia tai se poistuu kokonaan.
Kirkkohallitus ilmoitti viime syksynä yleiskirjeessään, että kuntien verotulojen kasvuksi lähivuosina
on ennakoitu keskimäärin 3,5 prosenttia, mikä tarkoittaa seurakunnissa noin 2 % kasvua
keskimäärin vuosittain.
Talousarviokehityksen laskelmissa verotulot perustuvat 1,5 veroprosenttiin ja kirkkohallituksen
arvioon. Budjettikehyksen käsittelyn yhteydessä kirkkoneuvosto päätti myös, että käynnistetään
tulevaisuustyöskentely talouden ja toiminnan yhteen sovittamiseksi.
Kuluvan vuoden heinäkuun verotilitys oli n. 11 % pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta koko
vuoden kertymä on kuitenkin vielä n. 3 % suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana
ajankohtana, johtuen alkuvuoden isommista tilityksistä.
Yhteisöveroja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä n. 19 % enemmän kuin ed. vuonna. Ensi
vuonna jako-osuuden muutos pudottaa yhteisöverokertymää, jollei sille saada kompensaatiota.
vuoden 2012 investointeihin on arvioitu käytettävän n. 0,5 milj. euroa, josta suurimmat hankkeet
ovat Kirkonkylän hautausmaan laajennus ja Rajamäen kirkon tornin puhdistus ja maalaus.
Tilintarkastajat totesivat kirkkoneuvostolle antamassaan tarkastuskertomuksessa, että investoinnit
kahdelta edelliseltä vuodelta ovat olleet suuremmat kuin keskimäärin poistot samalta ajalta ja
investointeihin on käytetty edelliseltä vuodelta syntyneitä kassavaroja. Talouden pitäminen
tasapainossa edellyttää investointien merkittävää pienentämistä. Edelleen he toteavat, että
seurakuntien taloudet ovat heikentyneet ja nyt on varauduttava talouden heikentymiseen.
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6.9.2011

Seurakuntamme jäsenmäärä on lähtenyt seuraten yleistä kehitystä laskemaan ja kirkkoon
kuulumisprosentti oli 30.6.2011 n. 79. Kirkkoon kuulumisprosentti laski ensimmäisen kerran alle
80 prosentin edellisen vuoden lopulla.
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun
17. päivänä.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakunnan vuoden
2012 veroprosentiksi vahvistetaan 1,5.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

Erika Kuusilinna poistui kokouksesta Kn § 143 käsittelyn alussa talousjohtajan aloittaessa suullista
selvitystä esitykselleen.

KIRKKOVALTUUSTO 6.9.2011
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakunnan vuoden
2012 veroprosentiksi vahvistetaan 1,5.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Valtuutettu Järvinen teki ponsiesityksen valtuutettu Schildtin kannattamana, että ensi
vuonna valmistaudutaan laskemaan vuoden 2013 veroprosentti 1,3 prosenttiin.
Ponsiesityksen hyväksymisestä suoritettiin äänestys, jossa valtuutettu Järvisen tekemä
ponsiesitys hylättiin äänin 24-2.
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Kv § 48

6.9.2011

LÄHETYSSIHTEERIN VIRKANIMIKEMUUTOS

KIRKKONEUVOSTO
14.6.2011
Kn § 126
LÄHETYSSIHTEERIN VIRKANIMIKEMUUTOS

12/

Nurmijärven seurakuntaan perustettiin lähetyssihteerin virka 1.1.1982, ensin osa-aikaisena 25 h/vk
ja 1.1.1984 lähtien kokoaikaisena. Lähetyssihteerin virkaa perustamisesta asti hoiti
Anneli Vinha, joka siirtyi eläkkeelle 31.12.2000.
Lähetyssihteerin virkanimike muutettiin 1.1.2011 lähetys- ja aikuistyön sihteeriksi.
Muutosta perusteltiin uudistuneella lähetyssihteerikoulutuksella, jonka tavoitteena oli edistää
seurakuntatyön kokonaisvaltaisuutta. Lähetystyön ja aikuistyön nähtiin kummankin omalla
sektorillaan toteuttavan lähetyskäskyä, jonka toteutumista muutoksen odotettiin vahvistavan.
Lähetys- ja aikuistyön sihteeriksi helmikuussa 2001 valittu Mari Hakulinen lähti lukemaan
teologiaa hoidettuaan virkaa vain puoli vuotta. Hänen jälkeensä virkaa on hoitanut Eeva Halonen
19.11.2001 alkaen.
Seurakunnan lähetystyöllä on vahvasti paikallinen ja yhteisöllinen luonne. Sen runkona on
vapaaehtoistoiminta. Tehtävät kirkon kansainvälisen työn parissa laajenevat koko ajan,
rovastikunnalla ja omalla seurakunnalla on sopimuksia ja ystävyysseurakuntayhteyksiä.
Lähetystyön on hyvä näkyä myös virkanimikkeessä, varsinkin kun aikuistyön toiminnat ja vastuu on
siirretty vuonna 2011 kirkkopiireille.
Kirkkoherran päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lähetys- ja aikuistyön sihteerin
virkanimikkeen palauttamista lähetyssihteerin viraksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

KIRKKOVALTUUSTO 6.9.2011
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä palauttaa lähetys- ja aikuistyön
sihteerin viran virkanimikkeen lähetyssihteerin viraksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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Kv § 49

6.9.2011

VIRKANIMIKEMUUTOS

KIRKKONEUVOSTO
Kn § 127
VIRKANIMIKEMUUTOS

14.6.2011

13/

Seurakuntaan perustettiin talouspäällikön ja kirjanpitäjän virat vuonna 1973.
Kirjanpitäjän virkanimikettä on vuosien varrella muutettu toimistosihteerin viraksi ja
taloussihteerin viraksi.
Kokouksessaan 17.11.2004 kirkkovaltuusto lakkautti taloussihteerin viran ja perusti
taloushallintoon pääkirjanpitäjän viran. Annikki Kemppainen hoiti eläkkeelle
siirtymiseensä, 31.10.2006 asti pääkirjanpitäjän virkaa, jonka nimikkeen hän toi mukanaan
Helsingin seurakuntayhtymästä.
Ennen eläkkeelle siirtymistään Annikki Kemppaisen hoitaessa virkaansa osa-aikaisesti
hänen avukseen määräaikaiseen työsuhteeseen otettiin 8.5.2006 alkaen Anna-Liisa
Luukkonen. Kemppaisen eläkkeelle siirtymisen jälkeen Anna-Liisa Luukkonen on hoitanut
kirjanpidon tehtäviä edelleen määräaikaisessa työsuhteessa.
Kirkolliskokous on toukokuussa 2010 hyväksynyt kirjanpidon ja palkanlaskennan
palvelukeskuksen perustamisen ev.lut. kirkkoon. Laki tulee voimaan 2012 viiden vuoden
siirtymäsäännöksellä. Siirtymäajan kuluessa kaikki kirkon talousyksiköt siirtyvät
palvelukeskuksen asiakkaiksi. Nurmijärven seurakunta on ilmoittanut kirkkohallitukselle
siirtyvänsä asiakkaaksi 2015.
Palvelukeskuksen siirtymisen vaikutukset nykyisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden
tehtäviin ovat vielä avoinna. Osittain tästä syystä puheenaoleva virkanimike ja virkasuhde
halutaan saattaa kuntoon.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä lakkauttaa Nurmijärven
seurakunnan pääkirjanpitäjän viran 1.10.2011 lähtien ja perustaa tilalle
taloussihteerin viran 1.10.2011 alkaen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä lakkauttaa Nurmijärven
seurakunnan pääkirjanpitäjän viran 1.10.2011 lähtien ja perustaa tilalle
taloussihteerin viran 1.10.2011 alkaen.

Päätös:

Esityksen mukaan

Kv § 50

ILMOITUSASIOITA






Lisätietoja piispanvaalista yleisesti, ehdokasasettelusta ja vaalin aikataulusta löytyy Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin kotisivuilta:
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hiippakunta/piispanvaali/ tai vt. hallintopäällikkö Sami
Ojalalta 050-370 2343, sami.ojala@evl.fi.
Kirkkovaltuuston seuraava kokous on tiistaina 13.12.2011 klo 19.00. Sitä ennen on
kyselytunti klo 18 – 19.
Kirkkoneuvoston päätöksiä.

Esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Esityksen mukaan

Kv § 51

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen päätti kokouksen kello 18.54
Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.

Kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa

Sami Ojala, sihteeri

