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-

Aika

Tiistai 11.6.2019 klo 17.15

Paikka

Seurakuntakeskus, Yläsali, Savilahdenkatu 20

Läsnä

18.21

Juha Palm, tuomiorovasti, puheenjohtaja
Eeva-Riitta Hahtola, varapu heenjohtaja
Juha Hasanen, jäsen, poissa, varajäsenenä Jyri Eskelinen
Urpo Karjalainen, jäsen, poissa, varajäsentä ei ehditty kutsua
Juha Kontinen, jäsen
Timo Leskinen, jäsen
Kari Manninen, jäsen
Eija Peura, jäsen
Vuokko Pietarila, jäsen
Liisa Pulliainen, jäsen
Jarno Strengell, jäsen, poissa, myös varajäsenellä este
Kirsi Töyrynen, jäsen
Monica Valjakka, jäsen
Läsnäolo- ja puheoikeudella
Petri Pekonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poissa
Laura Jouhkimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa

Viranhaltijat
Markku Salmi, hallintojohtaja
Tiina Snicker, talouspäällikkö
Mervi Sensio, vs. tiedottaja
Eija Lehtonen, tuomiorovastin sihteeri

Poissa

Juha Hasanen, jäsen, poissa, varajäsenenä Jyri Eskelinen
Urpo Karjalainen, jäsen, poissa, varajäsentä ei ehditty kutsua
Jarno Strengell, jäsen, poissa, myös varajäsenellä este
Laura Jouhkimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa

Puheenjohtaja

Juha Palm

Sihteeri

Markku Salmi

Pöytäkirjanpitäjä

Eija Lehtonen
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
132
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkolain 7 luvun 4 $:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä,
joten päätösvaltaisuuteen tarvitaan heistä vähintään seitsemän henkilön läsnäolo.
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 $:n mukaan "Krkkoneuvosfo päättää kokoontumisensa
ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle."
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.2.2019 päättänyt, että kokouskutsut toimitetaan postin kuljetettavaksi viisi päivää ennen kokousta. 19.3.2019 kokouksessaan
neuvosto päätti kokeilla kutsujen lähettämistä kuusi päivää ennen kokousta postinkulun hidastumisesta johtuen. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 5.6.2019.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
133

S

Pöytäkirjan tarkastajat
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 8 $:n mukaan "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Leskinen ja Kari Manninen.
134 S

Työjärjestys
Päätös:
Kokouksen työjäriestykseksi hyväksyttiin osanottajille lähetetty esityslista.
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Kirkkovaltuuston 28.5.201 9 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Kirkkolain 10 luvun 6 $:ssä säädetään kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnasta seuraavaa.
"Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen vi ipymättä saattaa asia valtu uston u udel leen käsiteltäväksi. "

Kirkkovaltuuston 28.5.2019 kokouksessa oli esillä seuraava muutoksenhakukelpoinen asia:
Kirkonkirjojen pidon alueellinen organisoim inen

Ehdotus, tuom iorovasti :
Kirkkoneuvosto
1) toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksessa 28.5.2019 päätös syntyi laillisessa
järjestyksessä; ja
2) päättää, effä päätös pannaan täytäntöön ottaen huomioon kirkkolain 25 Iuvun 1 $:n säännökset täytäntöönpanosta.
Päätös:
Esityksen mukainen.
136
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Työvoiman vähentäminen kirkkoherranvirastosta kirkonkiriojen pidon alueellisesta organ isoimisesta johtuen
Sa/assa pidettävä henkilötietojen osalta Julkisuuslain 24 $;n 7 momentin kohdan 32
nojalla

Valmistelija: hallintopastori Eija Juuma ja hallintojohtaja Markku Salmi
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 28.5 .2019 Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
liittymisestä Kouvolan aluekeskusrekisteriin 1 .1.2020 alkaen. Tästä johtuen kirkkoherranvirastossa tehtävät työt vähenevät. Tämä puolestaan edellyttää työvoiman vähentämistä virastossa suoritettavista tehtävistä. Perusteet henkilöstövähennyksille
ovat pääosin tuotannollisia, mutta osittain myös taloudellisia. Viranhaltijajohto on toteuttanut asian valmisteluun liittyen Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisen ns.
tuta-menettelyyn (tuotannollis-taloudellinen yhteistoimintamenettely) kuuluvat neuvottelut vakituisten työntekijöiden kanssa. Menettely on aloitettu 3.4.2019, ja siinä on
noudatettu yhteistoimintasopimuksen mukaisia määräaikoja. Jokaisen vakinaisen
työntekijän kanssa on käyty henkilökohtaiset neuvottelut kaksi kertaa. Pääluottamusmiehet ovat osallistuneet yhtä työntekijää lukuun ottamatta kaikkien työntekijöiden kanssa käytyihin neuvotteluihin.

Tuotannolliset perusteet
Kirkkoherranvirastossa työskentelee kolme vakituista työntekijää ja yksi määräaikainen työntekijä (31 .12.2019 saakka) sekä lisäksi hautaustoimen toimistosihteeri ja
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osa-aikaisella osuudella (48 %) hautaustoimen tehtäviä 1.9.2018 alkaen hoitanut
perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteeri. Muiden jo perustettujen aluekeskusrekisterien yhteydessä on laskettu, että kirkonkirjojen pitoon ja väestökirjanpitotehtäviin tarvittava henkilöstömäärä on riittävä, kun työntekijöitä on yksi työntekijä /
18.000 jäsentä. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan jäsenmäärä 31.3.2019 oli 41 .564.
Tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti kahden henkilötyövuoden työmäärän vähenemistä
kirkkoherranviraston vakinaisista rekisteritehtävistä kirkonkirjojen pidon siirtyessä
Kouvolan aluekeskusrekisteriin. Kirkkoherranvirastossa hoidetaan myös hautaustoimeen ja hautaan siunaamisiin liittyviä tehtäviä ja asiakaspalvelua. Kirkkoherranvirastoon jäävät paikalliset tehtävät ja hautausasiakaspalvelu edellyttävät asiassa tehtyjen
selvitysten perusteella kolmen henkilötyövuoden resurssia. Sillä varmistetaan tehtävien hoitaminen myös vuosilomien ja akuuttien tilanteiden aikana. Siten henkilöstön
vähentämistarve virastossa tällä hetkellä työskentelevästä vakinaisesta 4,5 henkilötyövuoden resurssista on puolitoista henkilötyövuotta.
Neuvotteluiden tuloksena on päädytty siihen, että

irtisanomisjärjestyksen harkinnassa on käytetty seuraavia
perusteita:
Neuvotteluissa on tarkasteltu, mitä työtehtäviä työn vähentyminen kirkkoherranvirastossa tehtävien töiden toiminnallisen kokonaisuuden sisällä koskee.

tarjotaan mahdollisuus siirtyä tekemään niitä perustettavassa aluekeskusrekisterissä.

ei ole pitänyt kohdallaan mahdollisena hänelle neuvotteluissa tarjottua mahdollisuutta siirtyä työskentelemään Kouvolan aluekeskusrekisteriin.
pääluottamusmies Tiina Aalto puolestaan on esittänyt, että keskusrekisteriin siirtymistä siirretään vuoteen 2022, tai että
tarjotaan vaihtoehtoista
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työtä seurakunnan muilla tehtäväalueilla siten, että työnkuva rakennetaan eri tehtävistä. Pääluottamusmiehen esityksestä riippumatta työnantajalla on joka tapauksessa
velvollisuus selvittää mahdollisuus tarjota irtisanottavalle työntekijälle korvaavaa työtä. Asiaa on siten selvitetty osana tuta-neuvotteluita.

Keskusrekisteriin liittymisen siirtämisehdotuksen osalta voidaan todeta seuraava:
Kirkkohallituksen linjauksen mukaan jokaisen seurakunnan tulee kuulua vuoteen
2022 mennessä aluekeskusrekisteriin. Vuoden 2018 ja 2019 aikana on alueellisia
keskusrekistereitä muodostettu eri puolelle Suomea.
Kirjurin fiäsenrekisteri) seuraavan vaiheen KirDin pilotointi alkoi lokakuussa 2018 ja
pilotointi jatkuu 2019 loppuun saakka. KirDi on tekninen toimintakokonaisuus, jonka
avulla tuodaan tietoja Kirjuri Digistä (kirkonkirjat ja perhelehdet) Kirjuri Dataan (reaaliaikaiset jäsentiedot). Pilotoinnin aikana KirDin ottavat käyttöön Turun keskusrekisteri, Helsingin keskusrekisteri, Oulun seudun keskusrekisteri, Jyväskylän seurakunta,
Kuopion seudun keskusrekisteri, Porin keskusrekisteri, Espoon keskusrekisteri ja
Vantaa keskusrekisteri. Kaikki ovat suuria yksikköjä ja KirDillä käsitellään jo pilotointivaiheessa isoja tietomassoja. KirDi mahdollistaa sukuselvitysten laatimisen yhdessä
paikassa riippumatta muuttohistoriasta. Tämä tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta
palvelutason parantumista huomattavasti nykyisestään, kun sukuselvitystilauksen voi
yhdestä palvelupisteestä (aluekeskusrekisteristä). KirDin käyttöön ottamisen myötä
se on pääasiallinen työväline sukuselvitysten laatimisessa. Myös maistraatit ovat alkaneet tehdä su kuselvityksiä valtaku n nal isesti.
I

Mikäli Mikkeli siirtyisi Kouvolan aluekeskusrekisteriin vasta vuonna 2022, ei olisi kuitenkaan tarkoituksenmukaista kouluttaa kirkonkirjojen pidosta kirkkoherranvirastossa
vastaavia työntekijöitä käyttämään KirDiä, koska sillä tehtävä työ jäisi ajallisesti lyhyeksi. Työntekijöiden lisäksi myös heidän esimiehensä (hallintopastori) KirDin osaaminen tulisi varmistaa kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan. Hallintopastorin tehtävänkuvaan ei ole kuulunut sukuselvitysten ja sukututkimusten tekeminen, joten koulutustarve olisi teknisiä osaamistarpeita huomattavasti laajempi. Tämä tarkoittaa sitä,
että Mikkelissä asioivat asiakkaat eivät tulisi saamaan niin hyvää palvelua kuin jos he
voisivat tilata sukuselvitykset Kouvolan aluekeskusrekisteristä, missä selvitykset voidaan tehdä valtakunnallisesti.
Mikkelin kirkkoherranviraston työprosessit ovat olleet haavoittuvaisia huolimatta siitä,
että lomasuunnitelmat on tehty hyvässä yhteistyössä työntekijöiden kanssa, ja lomalla on ollut vain yksi työntekijä kerrallaan. Sukuselvitystilausjono on helposti kasvanut
kirkkohallituksen kahden viikon suosituksesta kolmeen tai neljään viikkoon. Tämä on
aiheuttanut painetta työntekijöissä, ja aika-ajoin tyytymättömyyttä sukuselvityksiä tilanneissa asiakkaissa. Nykyisellä työvoimalla ei ole pystytty tekemään Kirjurin korjauksia, joilla jäsentiedoissa olevia virheitä korjataan säännöllisesti ja taataan
GDPR:n vaatimus tietojen eheydestä. Kirkonkirjojen pito ja väestökirjanpitotehtävät
ovat yksi kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä, joten niihin kohdistuvan resursointitarpeen siirtyminen muualle etupainotteisesti on perusteltua, koska se mahdollistaa vähenevien resurssien kohdistamisen seurakunnan perustehtävään eli seurakuntatyöhön.

Tark.

I

MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKU NTA

pöYrÄrcRJA 7/2019

Kirkkoneuvosto

11.6.2019

128

Liittyminen Kouvolan aluekeskusrekisteriin 2020 alusta mahdollistaa sen, että kirkkoherranvirastossa pystytään keskittymään seurakunnan perustehtävän tukemiseen,
mm. kirkollisten toimitusten asiakkaiden palvelemiseen ja sähköisten ajanvarausten
kehittämistyöhön, johon tällä hetkellä ei ole ollut aikaa. Kirkko ja seurakunnat ovat
jäljessä sähköisten palvelujen tarjoamisessa verrattuna muihin julkisiin yhteisöihin ja
yksityisiin yrityksiin. Tämä on seikka, johon kirkossa ja seurakunnissa on suhtauduttava vakavasti. Koska Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan verotulokertymän ennuste
näyttää huomattavaa tulojen laskua, se edellyttää myös kehittävän työotteen korostumista virastossa tulevaisuudessa yhä enemmän, kykyä tarkastella toimintaympäristöä ja reagoida nykyistä paremmin muutoksiin.

Vaihtoehtoisen työsuhteen rakentamr.seen

todetaan seuraa-

vaa:
lrtisanominen edellyttää, että viranhaltijaa tai työntekijää ei voida ammattitaitoonsa tai
kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin. Työsopimuslain
mukaan työntekijälle on irtisanomisen vaihtoehtona tarjottava ensisijaisesti hänen
työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Tällä tarkoitetaan avoinna olevaa
uutta työtä, jonka on oltava sellaista, jota työntekijä koulutuksensa, yleisen ammattitaitonsa tai kokemuksensa perustella pystyy tekemään. Työnantaja on tarjonnut
mahdol is u utta si rtyä työskentelemää n Kouvolan a uekeskusrekisteri n,
jossa on tarvetta hänen osaamisensa mukaiselle työvoimalle.
I

i

I

i

Jos työntekijän koulutuksen ja työkokemuksen mukaista työtä ei ole tarjottavana,
työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan uudelleenkoulutusvelvollisuus on kuitenkin varsin
suppea. Seurakunnan henkilöstösuunnitelmassa on lähtökohtana luonnollisen poistuman hyödyntäminen henkilöstön määrän hallinnassa siten, että jäävien tehtävien
sisältöjä tarkastellaan, profiloidaan ja muutetaan vähentynyt työvoima huomioiden.
Tätä on toteutettu johdonmukaisesti kuluvan vuosikymmenen ajan kaikilla tehtäväalueilla, ja erityisesti tukipalveluissa seurakunnan perustehtävän eli seurakuntatyön
resursoinnin turvaamiseksi, vaikka siihenkin on jouduttu puuttumaan. Siten mahdollisuuksia siirtää henkilöitä organisaation sisällä muihin tehtäviin ei ole viime vuosina
ollut, koska tavoitteena ei ole verotulojen jatkuvasti vähentyessä voinut olla henkilöstömäärän pitäminen ennallaan, vaan sen vähentäminen taloudellisista syistä.

Seurakunnalla ei ole korvaavaa toimistotyötä tarjolla, koska siihen kohdennettua
henkilöstöresurssia on tiivistetty viime vuosina ja sitä on tarkoitus tiivistää nykyisestäänkin eläköitymisten myötä. Jos lisätyövoimaa tarvittaisiin, sitä pitää tarjota ensisijaisesti osa-aikaisille työntekijöille. Taloustoimiston osalta on olemassa alustavat
ajatellen. Asia on
kirjattu voimassa olevaan henkilöstösuunnitelmaan. Tilanteeseen vaikuttaa myös se,
että taloushallinnon tehtäviin liittyvien prosessien merkittäviä osia on kuluneiden viiden vuoden aikana siirtynyt Kirkon palvelukeskukseen ja tulee siirtymään jatkossakin
enenevässä määrin. Tilanne mahdollistaa työnkuvien muutokset ja profiloinnit siten,
että lisätyövoimaa ei tarvita, vaan sitä voidaan vähentää verotulojen supistuessa.

suunnitelmat

Työnantajalla ei myöskään ole työvoiman tarpeeseen perustavaa tarvetta eikä mahdollisuuttakaan rakentaa monialaista tehtävää pääluottamusmiehen esittämistä erilli-
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sistä tukipalvelutehtävistä, koska toimistotyöresurssin lisäksi myös siivous- ja suntiohenkilöstöä on suunnitellusti ja mitoitusten mukaan vähennetty ja tullaan vähentämään edelleen.

Suntioiden määrä on vähentynyt viime vuosina ja vähenee edelleen. Siitä johtuen
kiinteistötoimella on suunnitelma korvata kuluvana vuonna
vapautuvat 1,5 henkilötyövuotta yhdellä suntiolla, jolla on tekninen koulutus/osaaminen, mikä hyödyttää eniten kiinteistöjen huoltoon liittyvien tehtävien hoitamista. Perustyötä tekeviä suntioita on riittävästi, mikäli tehtäviä hoitaa myös riittävän monta erityisosaamista omaavaa työntekijää. Perustyötä tekevistä suntioista
kaksi on oppisopimustyösuhteisia. Mikäli oppisopimusten päättyessä on tarvetta perustyötä tekeville suntioille, on sitä perusteltua tarjota heille, koska heillä on siinä vaiheessa sekä tutkinto että noin kahden vuoden työkokemus suntion tehtävissä.
Siivoustyö on määritelty mitoitusten mukaan, ei palvelussuhteiden määrän perusteella. Jo ennen
eläkkeelle siirtymistä 1.3.2019 omana työnä tehja
tävä siivoustyö on mitoitettu,
aiemmin Lähemäen seurakuntatalossa työskennellyt
siivooja on siirtynyt työskentelemään seurakuntakeskuksessa ja tuomiokirkossa. Eläköitymisen ja järjestelyn myötä siivoojien määrä on vähentynyt yhdellä kuluvan vuoden maaliskuussa. Siten siivoustyössä ei ole lisäresurssin tarvetta. Pääluottamusmies on esittänyt näkemyksen siivoustyön tehtävänkuvan ongelmattomuudesta, mikäli sitä tarjottaisiin korvaavaksi työksi. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska
edellä sanotun siivoojien määrän suunnitellun vähentämisen ohella ammattitaitoinen
siivouksen hoitaminen edellyttää laitoshuollon koulutusta ja osaamista. Sama koskee
hautaustoimen kausityötä, joka edellyttää puutarha-alan tai muun vastaavan alan
riittävää osaamista. Viimeksi
on kuitenkin mahdollisuus halutessaan hakeutua.

siivooja

mainittuun

Talo u del I iset pe rusteet

Tuta-neuvotteluiden ensisijainen lähtökohta on ollut tuotannollinen (töiden väheneminen), mutta asiaan vaikuttavat myös taloudelliset näkökohdat. Seurakunnan verotulot
vähenivät vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna noin 250.000 euroa, joka vastaa keskimääräisellä henkilötyövuoden hinnalla kuutta palvelussuhdetta. Vuodesta
2015 vuoteen 2018 verotulot ovat vähentyneet 823.000 euroa. Alkuvuonn a 2019 verotulot ovat vähentyneet 172.000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Ennusteiden
mukaan kehitys on samansuuntainen tulevina vuosina. Siltä osin irtisanomisperuste
ei ole pelkästään tuotannollinen, vaan myös taloudellinen, huomioiden myös, että
seurakunta tulee maksamaan väkilukuun perustuvaa aluekeskusrekisterimaksua tämän hetken arvion mukaan noin 115.000 euroa vuodessa eli noin kahden ja puolen
henkilötyövuoden verran. Kun tuta-menettelyssä tavoitteena on puolentoista henkilötyövuoden vähentäminen kirkkoherravirastosta aiemmin todetulla tavalla, ja virastossa oleva määräaikainen työsuhde päättyy 31.12.2019, se tarkoittaa yhteensä noin
90.000 euron henkilöstökustannuksen poistumista vuositasolla. Tuta-menettelyn taloudellinen lopputulos poistuvilla vakinaisilla ja määräaikaisilla henkilötyövuosilla laskettuna on siten noin 25.000 euroa seurakunnan kuluja nykyisestä tilanteesta lisäävä. Laskemassa eivät ole mukana muut kirkonkirjojenpidosta aiheutuvat kulut, jotka
huomioiden järjestely kattaa aluekeskusrekisterimaksut. Siten seurakunnalla ei ole
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taloudellisesta näkökulmastakaan tarkasteltuna mahdollisuutta rakentaa ylimääräistä
mon itoim iala ista työsu hdetta korvaavaksi työksi.
Työ nte k ij ä n m u uto stu ru a i rti sa

nomi

sti I a nfeessa

Työsopimuslain 7 luvun 12 $:n mukaan tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla
irtisanotulla työntekijällä on oikeus vapaaseen täydellä palkalla osallistuakseen irtisanomisaikanaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetun
työllistymissuunnitelman laatimiseen, sen mukaiseen työvoimakoulutukseen ja siihen
liittyvään harjoitteluun tai työssäoppimiseen tai oma-aloitteeseen tai viranomaisaloitteeseen työpaikan hakuun ja työhaastatteluun tai uudelleensijoitusvalmennukseen.
Työnantajan on työsopimuslain 7 luvun 13 $:n mukaan tarjottava tuotannollisesta tai
taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle myös mahdollisuus osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Mikäli työntekijä on kiinnostunut
hakeutumaan muuhun työhön, joka edellyttää valmennusta tai kouluttautumista,
työnantaja maksaa koulutuksesta aiheutuvia kuluja työsopimuslain mukaisesti vähintään kuukausipalkkaa vastaavalla summalla. Korvattavan kustannuksen määrästä
sovitaan erikseen, kun mahdollinen valmennus tai koulutus on tiedossa. Valmennus
tai koulutus on toteutettava irtisanomisajan päättymisen jälkeen kahden kuukauden
kuluessa. Painavasta syystä valmennus tai koulutus saadaan toteuttaa myöhemminkin. Valmennuksen tai koulutuksen toteutumisaika tai arvioitu aika on kuitenkin oltava
työntekijän tiedossa työsuhteen päättymishetkellä.
Seurakunta hoitaa edellä sanotut velvoitteet sen mukaan kuin irtisanotun työntekijän
ja tarvittaessa työvoimaviranomaisen kanssa tarkemmin sovitaan. Työnantajan on
järjestettävä irtisanotulle myös työterveyshuolto 6 kuukauden ajaksi työntekovelvollisuuden päättymisen jälkeen.

Ehdotus, tuom iorovasti

:

osa-aikaistetaan

1)

1.1.2020 alkaen.

työsuhde irtisanotaan pääftymään

2l
31.12.2019.
Päätös:
1) Esityksen mukainen.
2) Esityksen mukainen.
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Ostotarious Mikkelin kaupu ngin Hau kivuoren kau punginosassa korttel issa 23
sijaitsevasta tontista nro 2 rakennuksineen, kohde on ns. Haukivuoren toimistorakennus
Seurakunta omistaa Haukivuoren keskustassa, asemakaava-alueella, korttelissa 23
liitteen 11137 $ mukaisen tontin nro 2. Tontin pinta-ala on 2454 neliömetriä ja sen
kaavamerkintä on ALK ll (asuin-liikekerrostalo). Tehokkuusluku on 0,6. Tontilla sijaitsee ns. Haukivuoren toimistorakennus ja talous-/ autotallirakennus. Toimistorakennus on kiinteässä yhteydessä viereisellä tontilla sijaitsevaan seurakuntataloon. Osa
sen tiloista on ollut vuokrattuna Postille, mutta sopimus on päättyn\rt.28.2.2019. Tilat
ovat tällä hetkellä tyhjillään toimistorakennuksen seurakuntatalon päädyssä sijaitsevaa lähetystyön kirpputoritilaa lukuun ottamatta. Kiinteistöstrategian mukaan rakennukset myydään tai puretaan.
Matti Tarkiainen ja Tarja Gråsten-Tarkiainen, jotka ovat vuonna 2015 ostaneet seurakunnalta samassa korttelissa viereisellä tontilla nro 3 sijaitsevan omakotitalon, ovat
30.5.2019 tehneet 7000 euron kirjallisen ostotarjouksen tontista rakennuksineen. Ostajien tarkoituksena on käyttää rakennusta varastotilana, jossa ei olisi lämpöä, sähköä eikä juoksevaa vettä. Ostotarjouksen mukaan varastotilasta ei aiheudu häiriötä
seurakuntatalon toim innalle.
Ostotarjouksen kohteena olevat rakennukset on suunniteltu purettavan ja alue siistittävän siten, että jäljelle jäävän seurakuntatalon ja sen läheisyydessä sijaitsevien tonttien ja niillä olevien rakennusten muodostama kokonaisuus on selkeä, ja että alue on
vuonna 2014 vahvistetun asemakaavan mukaisessa käytössä. Ostotarjouksen mukainen virastotalon käyttötarkoitus kylmänä varastotilana herättää ajatuksen siitä,
onko keskeisellä paikalla Haukivuoren keskustassa oleva paikka sopivin varastotilaksi. Haasteena on myös se, että nykyisellään seurakuntatalo ja virastotalo on kiinteässä yhteydessä toisiinsa. On myös syytä ottaa huomioon se, että vaikka tonttien kysyntä Haukivuorella on tällä hetkellä alhainen eikä kysyntätilanteen myönteinen kehitys näytä lähivuosinakaan todennäköiseltä, on tontilla kuitenkin kaavan mukaisesti
raken n usoikeutta asu in- ja ikerakentam ista va rten.
Ii

Ehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että Haukivuoren keskustassa, asemakaava-alueella,
korttelissa 23 oleva tonttia nro 2 ei myydä Matti Tarkiaisen ja Tarja GråstenTarkiaisen ehdottamaan käyttöön. Seurakuntatalon viereinen alue ei ole sopivin paikka kylmäksi varastotilaksi. Asemakaavan mukaista käyttöä varten tontti
voidaan myydä.
Päätös:
Esityksen mukainen.

Toimenpiteet
Ote Matti Tarkiaiselle ja Taria Gråsten-Tarkiaiselle
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Vapaaehtoistyön ESR-hanke
Kirkkoneuvosto hyväksyi keväällä 2018 talousarvion laadintaohjeen hyväksymisen
yhteydessä taloussuunnitelmavuoden 2020 kaikkien työalojen ja toimintojen yhteiseksi tavoitteeksi vapaaehtoistyön vahvistamisen ja kehittämisen. Painopisteeseen
valmistautuminen aloitettiin keväällä 2018 selvittämällä mahdollisuuksia ulkopuoliseen hankerahoitukseen. Selvittelyjen perusteella Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja
sen toimintalinja 5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) valikoitui sopivimmaksi vapaaehtoistoimijuuden kehittämiseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi marraskuussa 201 9 ESR-hankkeen hakemisen osana vapaaehtoistoimijuuden kehittämistä.
Hankehakemus hankkeelle, jonka nimi on "Hyvä teko tarttuu - osallisuuden ja vapaaehtoisuuden kehittäminen Mikkelissä" jätettiin Ely-keskukselle tammikuussa
2019. Hankkeen päätavoitteena on, että työikäisten osallisuus vahvistuu, hyvinvointi
lisääntyy, ulkopuolisuuden kokemukset vähenevät ja julkisorganisaation (Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunta) rakenteessa kansalaislähtöinen toimintatapa vahvistuu.
Hankkeessa tavoitellaan työikäisten mikkeliläisten osallistumista vapaaehtoistyöhön
ja vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Erityisesti hanke kohdistetaan niihin mikkeliläisiin, jotka eivät tällä hetkellä ole mukana vapaaehtoistoiminnassa. Alatavoitteena ovat yksilön hyvinvoinnin vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen toimijuuden kautta, yksinäisyyden ehkäisy, työttömän työnhakijan työllistymismahdollisuuksien parantaminen, yhteisten toimintamallien ja -tapojen luominen sekä
julkisorganisaation toiminnan muutos. Konkreettisina toimenpiteinä kehitetään mm.
u usia vapaaehtoistyön ja osallisuuden muotoja kokeiluku lttu u rin keinoin.
Merkittävänä hankkeen arvona nähdään hyväntekemisen laajempi tiedostaminen ja
sen tuottaman hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen lisääntyminen mikkeliläisille,
ja myös se, että seurakunta nähtäisiin luontevana paikkana toteuttaa vapaaehtoistyötä. Uutta toimintatapaa halutaan kehittää niin, että mikkeliläiset eivät ole työntekijöiden toiminnan kohde, vaan aktiivisia toimijoita. Toimintatapaa kehitetään selvittämällä mikkeliläisten toiveita ja halukkuutta sitoutua vapaaehtoistoimintaan ja kuinka vapaaehtoiset voivat kantaa vastuuta toiminnan organisoinnista ja sisällöistä julkisorganisaatiossa. Tavoitteena on myös toiminnan mallintaminen ja jalkauttaminen seurakuntiin ja muihin julkisorganisaatioihin Etelä-Savon alueella ja valtakunnallisesti.
Hankekumppaneina hankkeessa ovat TE-keskus, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, Mikkelin työttömät, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kirkkohallitus ja Mikkelin kaupunki.
Hankeen kesto on 1.9.2019 - 31 122021 ja kustannusarvio yhteensä noin 190000
euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 25 %. Hankkeeseen palkataan kokoaikainen
hankekoordinaattori ajalle 1.9.2019-31.12.2021. Lisäksi yhden seurakunnan nykyisen työntekijän resurssia siirretään hankkeeseen 50 o/o.
Ely-keskus on hyväksynyt hankehakemuksen
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Ehdotus, tuom iorovasti :
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi saaneensa ESR-hankeen "Hyvä teko tarftuu
ja vapaaehtoisuuden kehittäminen Mikkelissä" tilannekatsauk- osallisuuden
ja
sen
hankehakemuksen hyväksytyksi tulemisen.
Päätös:

Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Tiedoksi työntekijöil le
13e S

Määräaikaisen
hankkeeseen

hankekoordinaattorin

valinta vapaaehtoistyön

ESR-

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa alkaa 1.9.2019 ESR-hanke nimeltään "Hyvä
teko tarttuu - osallisuuden ja vapaaehtoisuuden kehittäminen Mikkelissä. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeen päätavoitteena on, että työikäisten osallisuus vahvistuu, hyvinvointi lisääntyy, ulkopuolisuuden kokemukset vähenevät ja
julkisorganisaation (Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta) rakenteessa kansalaislähtöinen toimintatapa vahvistuu. Hankkeessa tavoitellaan työikäisten mikkeliläisten osallistumista vapaaehtoistyöhön ja vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Erityisesti hanke kohdistetaan niihin mikkeliläisiin, jotka eivät tällä hetkellä ole
mukana vapaaehtoistoiminnassa. Alatavoitteena ovat yksilön hyvinvoinnin vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen toimijuuden kautta, yksinäisyyden ehkäisy, työttömän työnhakijan työllistymismahdollisuuksien parantaminen, yhteisten toimintamallien ja -tapojen luominen sekä julkisorganisaation toiminnan muutos. Konkreettisina
toimenpiteinä kehitetään mm. uusia vapaaehtoistyön ja osallisuuden muotoja kokeilukulttuurin keinoin. Projektimuotoiseen hankkeeseen palkataan kokoaikainen hankekoordinaattori ajalle 1.9.2019-31.12.2021. Hankekoordinaattori vastaa hankkeen
toteuttamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta.
Hankekoordinaattorin työsuhdetta eijulistettu avoimeksi, vaan työsuhteeseen haettiin
henkilöä suorahaulla yhteistyöverkostojen kautta. Valittavalta henkilöltä edellytettiin
innostuneisuutta vapaaehtoistyön kehittämiseen, tavoitteellisuutta ja yhteistyökykyä
sekä tuoretta näkemystä seurakunnan toimintaan. Tutkintovaatimuksena pidettiin
vähintään ammattikorkeakou lututkintoa. Hankekokem us nähtiin myönteisenä asiana.

Hakemuksia saatiin viisi kappaletta. Yhteenveto hakijoista on lähetetty esityslistan
mukana. Rekrytointityöryhmä, johon kuuluivat tuomiorovasti Juha Palm, kasvatuksen
työalajohtaja Ville Kämäräinen, vs, diakonian ja erityistyöalojen johtaja Lassi Suihkonen, hallintopastori Eija Juuma ja talouspäällikkö Tiina Snicker, kutsui haastatteluun
kolme henkilöä, jotka olivat yhteisöpedagogi (AMK), terveydenhoitaja/sairaanhoitaja
Elisa de Boer, kasvatustieteiden maisteri Sari Leppänen ja filosofian maisteri, humanististen tieteiden kandidaatti Taru Tähti. Haastattelut suoritettiin29.5.2019. Henkilöarviot esitetään kokouksessa.
Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää määräaikaisen hankekoordinaattorin
työsuhteeseen valittavaksi yhteisöpedagogi (AMK), terveydenhoitaja/sairaanhoitaja
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Elisa de Boerin. De Boerin mahdollisen kieltäytymisen varalle varahenkilöksi esitetään valittavan kasvatustieteiden maisteri Sari Leppänen.

Ehdotus, tuom iorovasti :
Kirkkoneuvosto valitsee hankekoordinaattorin määräaikaiseen työsuhteeseen
ajalle 1.9.2019 -31.12.2021 yhteisöpedagogi (AMK), terveydenhoitaja Elisa de
Boerin. Varalle valitaan kasvatustieteiden maisteri Sari Leppänen. Palkkaus
määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen tekemistä esitettävä tuomiokirkkoseurakunnan työterveyslääkärin
antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Käsittely:
Mervi Sensio todettiin esteelliseksi asian käsittelyyn hallintolain 28 $:n 1 mom
kohdan 1 nojalla. Sensio poistui asian käsittelyn ajaksi.
Päätös:
Esityksen mukainen.

Toimenpiteet
Ote hakijoille, tiedoksi kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen, vs, diakonian ja erityistyöalojen johtaja Lassi Suihkonen, hallintopastori Eija Juuma,
palkanlaskenta/Tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen, lTaluekeskus/Petri Pulkkinen, puhelinvaihde/Anna-Katriina Rantakylä, tiedotus/Katia Valtanen
140 S

Paula Gyntherin valinta vapaaehtoistyön ESR-hankeen määräaikaisen
hanketyöntekijän (50 %) työsuhteeseen

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa alkaa 1.9.2019 ESR-hanke nimeltään "Hyvä
teko tarttuu - osallisuuden ja vapaaehtoisuuden kehittäminen Mikkelissä. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeen päätavoitteena on, että työikäisten osallisuus vahvistuu, hyvinvointi lisääntyy, ulkopuolisuuden kokemukset vähenevät ja
julkisorganisaation (Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta) rakenteessa kansalaislähtöinen toimintatapa vahvistuu. Hankkeessa tavoitellaan työikäisten mikkeliläisten osallistumista vapaaehtoistyöhön ja vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Erityisesti hanke kohdistetaan niihin mikkeliläisiin, jotka eivät tällä hetkellä ole
mukana vapaaehtoistoiminnassa. Alatavoitteena ovat yksilön hyvinvoinnin vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen toimijuuden kautta, yksinäisyyden ehkäisy, työttömän työnhakijan työllistymismahdollisuuksien parantaminen, yhteisten toimintamallien ja -tapojen luominen sekä julkisorganisaation toiminnan muutos. Konkreettisina
toimenpiteinä kehitetään mm. uusia vapaaehtoistyön ja osallisuuden muotoja kokeilukulttuurin keinoin.

Hankkeeseen suoraan kohdistettuna työntekijäresurssina ovat hankekoordinaattorija
osa-aikainen (50 %) hanketyöntekijä. Osa-aikaiseksi (50 %) hanketyöntekijäksi valitaan seurakunnan nykyinen työntekijä, joka tuntee organisaation ja jolla on käsitys
seurakunnan toimintakulttuurista. Vakituisen työntekijän valinnalla projektihenkilöksi
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pyritään myös varmistamaan, että hankkeen tuomat toimintakulttuurin muutokset ja
muut tulokset juurtuvat työyhteisöön. Valittavalta henkilöltä edellytetään kehittävää
työotetta ja yhteistyökykyä.
Hanketta valmisteleva rekrytointityöryhmä päätti yksimielisesti esittää osa-aikaiseen
(50 %) hanketyöntekijän työsuhteeseen ajalle 1.9.2019 - 31 .12.2021 lastenohjaaja
Paula Gyntheriä, joka on koulutukseltaan lastenohjaaja ja ympäristönsuojelutekniikan
insinööri, AMK. Paula Gyntherillä on vahva varhaiskasvatusosaaminen ja perhetyön
näkökulmaa pidetään hankkeessa tärkeänä. Paula Gynther on antanut suostumuksensa tehtävään.

Ehdotus, tuom iorovasti :
Kirkkoneuvosto
1) myöntää lastenohjaaja Paula Gyntherille osittaisen (50 %) työvapaan toisen
tehtävän hoitamista varten ajalle 1.9.2019 - 31.12.2021, ja
2) päättiiä, etki Paula Gyntherin kanssa tehdään 1.9.2019 - 31.12.2021väliseksi
ajaksi työsopimus hanketyöntekijän työsuhteeseen siten, että tehtävään kohdistuva työaika on 50 7o prosenftia täydestä työajasta. Hanketyöntekijän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti.
Päätös:
1) Esityksen mukainen.
2) Esityksen mukainen.

Toimenpiteet

Ote Paula Gyntherille, tiedoksi kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen,
vastaava lastenohjaaja Minna Toivonen, vastaava lastenohjaaja Mario Therman, vs, diakonian ja erityistyöalojen johtaja Lassi Suihkonen, hallintopastori
Eija Juuma, palkanlaskenta/Tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen, lTaluekeskus/Petri Pulkkinen, puhelinvaihde/Anna-Katriina Rantakylä, tiedotus/Katia Valtanen
141 S
Toi m istosi hteeri Jon na Kokkosen työva paa ositta ista hoitovapaata varten

Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Toimistosihteeri Jonna Kokkonen anoo osittaista työvapaata hoitovapaata varten
ajalle 8.8.2019-31.5.2020 syksyllä 1. luokan aloittavien lastensa hoitoa varten siten,
että viikkotyöaika on 30 tuntia.
Oikeudesta osittaiseen hoitovapaaseen säädetään työsopimuslain 4 luvun 4 $:ssä,
jonka mukaan: "Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa
tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. --- Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat saavat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Työntekijän on teh-
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tävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.
Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista
järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai
antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle
vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on
esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista.
Jos työntekijällä on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen, mutta sen yksityiskohtaisista
järjestelyistä ei voida sopia, on hänelle annettava osittaista hoitovapaata yksi jakso
kalenterivuodessa. Vapaan pituus ja sen ajankohta määräytyvät työntekijän esityksen mukaan. Osittainen hoitovapaa annetaan tällöin lyhentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi. Lyhennetyn työajan tulee olla yhdenjaksoinen lepotaukoja
lukuun ottamatta. Jos työaika on järjestetty keskimääräiseksi, se tulee lyhentää keskimäärin 30 tunniksi viikossa."
Hallintopastori Eija Juuma puoltaa anomusta

Ehdotus, tuomiorovasti :
Kirkkoneuvosto myöntää toimistosihteeri Jonna Kokkoselle osittaisen työvapaan hoitovapaata varten ajalle 8.8.2019-31.5.2020. Viikkotyöaika on 30 tuntia.
Palkka määräytyy siten, että Kokkoselle maksetaan tehtävän hoitoa vastaava
osuus (82 %l täyden työajan palkasta. Työvapaan sijoittamisesta työviikolle
sovitaan esimiehen kanssa.
Päätös:

Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Ote Jonna Kokkoselle, tiedoksi hallintopastori Eija Juuma, palkanlaskenta/Tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen
142

S

Diakoni Maritta Katajamäen virkaero
Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Maritta Katajamäki anoo eroa diakonian virasta 1.11.2019 lukien vanhuuseläkkeelle
siirtymistä varten.

Ehdotus, tuomiorovasti :
Kirkkoneuvosto myöntää Maritta Katajamäelle eron diakonian virasta vanhuuselä kkeel le s i i rtym istä varten'l .1 1 .2019 I u kien.
Päätös:

Esityksen mukainen.
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Toimenpiteet
Ote Maritta Katajamäelle, tiedoksi vs. diakonian ja erityistyöalojen johtaja Lassi
Suihkonen, johtava diakoni Anne Pöyry, hallintopastori Eija Juuma, palkanlaskenta/Tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen, lT-aluekeskus/Petri Pulkki nen, pu hel i nva i hde/An na-Katri i na Ra ntakylä, tiedotus/Katia Va lta nen
143 S

Seurakuntamestari Arvo Katajamäen virkaero
SeurakuntamestariArvo Katajamäki anoo eroa virastaan eläkkeelle siirtymistä varten
1.11.2019 lukien.

Ehdotus, halli ntojohtaja :
Kirkkoneuvosto myöntää Arvo Katajamäelle eron virastaan eläkkeelle siirtymistä varten 1.11.2019 lukien.
Päätös:
Esityksen mukainen

Toimenpiteet
Ote Arvo Katajamäelle, tiedoksi kiinteistöpäällikkö Arto Vartiainen, ylivahtimestari Kimmo Hällback, palkanlaskenta/Tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen, lT-aluekeskus/Petri Pulkkinen, puhelinvaihde/Anna-Katriina Rantakylä,
tiedotus Katja Valtanen
144 S
N

uorisotyönohjaaja Miika Paukkusen virkaero

Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Miika Paukkunen anoo eroa erityisnuorisotyöstä vastaavan nuorisotyönohjaajan virasta 1 9.7 .2019 alkaen.

Ehdotus, tuomiorovasti :
Kirkkoneuvosto myöntää Miika Paukkuselle eron nuorisotyönohjaajan virasta
omasta anomuksesta 1 9.7 .2019 lukien.
Päätös:
Esityksen mukainen.

Toimenpiteet
Ote Miika Paukkuselle, tiedoksi kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen,
hallintopastori Eija Ju uma, palkanlaskenta/Ti i na Aalto, hen kilöstösihteeri Jenni
Paajanen, lT-aluekeskus/Petri Pulkkinen, puhelinvaihde/Anna-Katriina Rantakylä, tiedotus/Katia Valtanen
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S

Lastenohjaaja An na-Maria Häkkisen i rtisanoutu

m

i

nen

Valmistelija: tuomiorovastin sihteeri Eija Lehtonen
Työsopimussuhteisena lastenohjaajana toimiva Anna-Maria Häkkinen on 8.5.2019
päivätyllä ilmoituksella irtisanonut työsuhteensa 10.9.2019 alkaen.

Ehdotus, tuomiorovasti :
Kirkkoneuvosto toteaa Anna-Maria Häkkisen työsuhteen lastenohjaajana päättyvän omasta ilmoituksesta 10.9.2019 lukien.
Päätös:

Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Ote Anna-Maria Häkkiselle, tiedoksi kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen, vastaava lastenohjaaja Minna Toivonen, vastaava lastenohjaaja Mario
Therman, hallintopastori Eija Juuma, palkanlaskenta/Tiina Aalto, henkilöstösihteeri Jenni Paajanen, lT-aluekeskus/Petri Pulkkinen, puhelinvaihde/AnnaKatri i na Ranta kylä, tiedotus lKatla Va lta nen
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Mikkelin seudun keskusrekisterin lakkauttaminen

Valmistelija: hallintopastori Eija Juuma
Mikkelin tuomiorovastikunnan seurakunnat perustivat 2005 yhteisen keskusrekisterin
hoitamaan hajautetusti sopijaseurakuntien puolesta kirkonkirjojen pitoa. Vuonna
2012 kaikissa Suomen ev. lut. seurakunnissa otettiin käyttöön kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri, jossa hallinnoidaan seurakuntien jäsenten tietoja eli hoidetaan
kirkonkirjojen pitoa. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi 2015, että kirkonkirjojenpito
toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Kirkkohallitus otti uudelleen kantaa kirkonkirjojenpidon järjestämiseen yleiskirjeellä nro 412019. Siinä kirkkohallitus toteaa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden
tehtäviksi.
Kouvolan seurakuntayhtymä aloitti neuvottelut yhteisestä aluekeskusrekisteristä Haminan, Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien välillä 28.11.2017. Kesäkuussa 2018
ilmoittivat lmatran seurakunta, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Lappeenrannan
seurakuntayhtymä kiinnostuksesta tulla mukaan neuvotteluihin. Tapaaminen järjestettiin 16.8.2018. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas kertoi vireillä olevista kirkonkirjojen pidon yhteistyöneuvotteluista Mikkelin hiippakunnan kirkkoherrojen neuvottelupäivillä 23. - 24.8.2018. Hän
kutsui mukaan neuvotteluihin kaikki hiippakunnan seurakunnat 27.9.2018 järjestettävään yhteistyöneuvotteluu n Kouvolassa.

Kouvolassa pidettyyn neuvotteluun osallistui suurin osa Mikkelin hiippakunnan seurakunnista. Yhteistyöpalaverissa päätettiin perustaa projektiryhmä, joka suunnittelee
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alueellisen keskusrekisterin käytännön asioita. Tapaamisessa sovittiin, että seurakunnat ilmoittavat halukkuutensa yhteistyöhön 15.12.2018 mennessä. Määräaikaan
mennessä Mikkelin seudun keskusrekisterin sopijaseurakunnista Juvan seurakunta,
Kangasniemen seurakunta ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ilmoittivat osallistumisestaan valmisteluihin, jotka tähtäävät liittymiseen 1.1.2020 aloittavaan Kouvolan
aluekeskusrekisteriin.

Koska Mikkelin seudun keskusrekisterin viidestä sopijaseurakunnasta kolme liittyy
vuoden 2020 alusta alkaen Kouvolan aluekeskusrekisteriin, on tarkoituksen mukaista
purkaa Mikkelin seudun keskusrekisterin sopimus seurakuntien yhteisellä päätöksellä, jolloin yhteistyö päättyy 1.1.2020 alkaen siten, että sopimus olisi teknisesti voimassa vielä seuraavan kalenterivuoden ajan, mutta käytännössä yhteistyö päättyisi
1.1.2020|ukien.
Yhteisesti hoidettavat asiat ovat nykyisellään erittäin vähäisiä sekä asiaryhmiltään
että määriltään. Niistä virkatodistuspuhelin on lakkautettu yksimielisesti seurakuntien
kuluvana keväänä tekemillä päätöksillä. Jäsentietojärjestelmään kirjattavat Mäntyharjun seurakunnan tiedot (kasteet, vihkimiset, kirkosta eroamiset ja liittymiset sekä rippikoulutiedot) kirjataan sopimuksen mukaan Kangasniemellä ja vuosilomien aikana
Mikkelissä. Niiden määrät eivät ole suuria. Muut seurakunnat tekevät kirjauksensa
itse. Aluerekisteriin siirryttäessä Ryhtymys-sopimuksen piiriin jäisivät siten vain Mäntyharjun kirjaukset, koska muut kirjausyhteistyön piirissä olevat seurakunnat ovat liittymässä keskusrekisteriin tai tekevät kirjauksensa itse. Asiaan liittyvät käytännön järjestelyt yhteistyövelvollisuuksien mahdollisesti päättyessä 1.1.2020 lukien on neuvoteltava ja sovittava Mäntyharjun ja Kangasniemen seurakuntien ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kesken. Sukuselvitysten osalta Mäntyharjulla ja Kangasniemellä
on kahdenkeskinen sopimus, johon liittyvien sopimusvelvollisuuksien päättyminen
1.1.2020lukien on niin ikään neuvoteltava ja sovittava niiden kesken.
Ehdotus, tuom iorovasti :
1) kirkkoneuvosto päättää purkaa Mikkelin seudun keskusrekisterisopimuksen
siten, että käytännössä yhteistyö päättyy 1.1.2020lukien; ja
2) kirkkoneuvosto valtuuttaa Mikkelin seudun keskusrekisterin rekisterijohtajan
hallintopastori Eija Juuman informoimaan kirkkohallituksen seurakuntarekisteriä 1.1.2020 voimaan astuvasta muutoksesta ja sen vaikutuksesta mm. Kirjurin
käyttölu pien myöntäm iseen.
Päätös:
1) Esityksen mukainen.
2) Esityksen mukainen.

Toimenpiteet
Ote Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun seurakunnille
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llmoitusasiat
Tiedotus

Vuokko Pietarila toi esille Katrinan ja Lukkarin väliltä puuttuvan rajapintamoduulin,
joka siirtää varausjärjestelmästä tilaisuudet suoraan nettisivuille sekä tilojen varaustietojen ja -hintojen puuttumisen nettisivuilta.
Pitkäjärven sauna
Eija Peura toi esille Pitkäjärven saunan laituriin
mat.

ja rantaan liittyvät turvallisuusongel-

Yhteistvösooimus Mikkelin ka
in sivistvstoimen kanssa
Tuomiorovasti Juha Palm kertoi kokouksessa, että Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
ja Mikkelin kaupungin sivistystoimi ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoitus on kehittää, rakentaa ja mahdollistaa mahdollisimman hyvä kumppanuus varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Mikkelissä tehdään monenlaista yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun ja seurakunnan kesken. Mikkelin alueen varhaiskasvatusyksiköissä ja kouluissa pidetään paljon erilaisia ryhmiä, kerhoja, retkipäiviä ja kirkkohetkiä. Yhteistyö on hyvin suunniteltua ja noudattaa opetushallituksen ohjeistuksia.
Oma uskonto on yksi kasvatuksen osa-alue, joka on huomioitu suomalaisessa koulussa ja päiväkodissa. Koulu- ja varhaiskasvatusyhteisö tarjoaa positiivisen uskonnonvapauden periaatteella myös mahdollisuuksia osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, kuten pääsiäis- tai joulukirkkoon tai uskonnollisiin päivänavauksiin ja tilaisuuksiin. Mikkelin kaupungin sivistystoimen ja tuomiokirkkoseurakunnan yhteistyösopimus
ja sen liitteet löytyvät seurakunnan kotisivuilta.
148 S

Muutoksenhaku
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Valm istelua ia tävtäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 $:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain
5 $:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397120'16, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirian pykälät:

1

31-1

35, 138. 147-'149

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska påätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 $:n 'l mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirian pykälät:

1

36 kohta 1 , 137. 1 39, '141-144. 146

Alistusasiaa koskeva

m

uutoksenhakukielto

Kirkkolain 24 luvun 3 $:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päåtöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirian pykälät:

Erikseen säädetvt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 $:n 2 mom:n
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 $:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai
hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä
sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.
2. kirkkolain 24 luvun 14 g:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 $:n 2 mom:n,
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Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. tai
4. muun lainsäädånnön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Kirkkolain 6 luvun 72 $:n 2 mom:
Tvösopimuslaki: 136 kohta 2. 140.145

Hankintoia koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a $:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 $:n mukaisen kynnysarvonl.
Pöytäkirian pvkälät:
OIKAIS UVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Savilahdenkatu 20, 50100 Mikkeli
Postiosoite: Pl 21 ,50101 Mikkeli
Telekopio: 015 336 180
Sähköposti: mikkeli.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 1 36 kohta 1 , 1 37, 1 39, 141-144, 146
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestå kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Seurakunnan jåsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan
käytettävissä tietojärjestelmässä siten, ettå sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta påätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

-

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päåtökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi
tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 S).

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikkö: Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
Käyntiosoite:Savilahdenkatu 20, 50100 Mikkeli
Postiosoite: Pl 21,50101 Mikkeli
Telekopio: 015 336 180
Sähköposti: mikkeli.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi

kirkkoneuvosto

Pöytäkirjan pykälät:

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin såhköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tåmän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta såhköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusaian viimeisenä påivänä ennen viraston aukit Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat), 400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
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oloajan päåttymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

-

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön
hallussa.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ia hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

.

ltä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio, sisäänkäynti Puistokadun puolelta
Postiosoite: PL'17 44, 701 01 Kuopio
Puhelin: (029) 564 2500
Telekopio: (029) 564 2501
Sähköposti: ita-suomi. hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitleessa h ftp s : //a s i oi nt i 2. o i ke u s. fi/h a I I i ntot u o m i o i st u i me t.

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykålåt:

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Kirkoll isvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

.

30 påivää

Mikkelin hiippakunnantuomiokapituli

Kåyntiosoite: Kirkkokatu 10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL'122, 501 01 Mikkeli
Puhelin: 015 321 600
Telekopio: 015 321 6016
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:

.

Kirkkohallitus,

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäiväå lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänå kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestå kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Valitus markkinaoi keuteen
Valitus on tehtåvä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapåätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain
130 $:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivån kuluessa siitä, kun
tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä
siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ia han-
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kintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä

kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin
katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä

tämän vastaanoftolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettåmispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh-dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. llmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat
edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markki naoikeuden yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimettalo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
h

tt p

s

:

//a si o i nti 2. o i ke

u s.

fi/h a I I i n tot uo m i o i stu i m e t.

Pöytäkirjan pykälät:

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot

-

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi såhköisenä viestinä
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtåväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimija kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

-

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös

tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muu-

ta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua,2) sitä, että hankintasopimusta

ei

jaeta osiin hankintalain 75 $:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 $:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen

edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittäå hankintalain 25 $:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päåtöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
aioissa, että ne ehtivät perille valitusaian viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloaian päåttvmistå.

Oikeuden-

Tuomioistuinmaksulain (14551201512 $:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain
5, 7, 8 tai 9 $:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa
2050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa
euroa ja 6140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

käyntimaksu

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirianotteeseen

14e S

Kokouksen pääftäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.21

Tark

I

MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

pöYrÄrcRJA z/2019

Kirkkoneuvosto

11.6.2019

Puheenjohtaja
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Sihteeri
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Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi

Timo Leskinen
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