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Erkki Räsänen
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Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell
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Juha Moilanen
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Koska puheenjohtaja Reijo Leino oli poissa kokouksesta, toimi puheenjohtajana varapuheenjohtaja Tarja Välimäki.
Tarja Välimäki toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä 310: 1, 5, 7, 8.

62
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa 20.3.2019.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

63
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Pekka Niiranen ja Maija Taskinen. Tarvittaessa he toimivat myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Taskinen ja Heli Vuojärvi.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 27.3 – 9.4.2019 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

64
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

65
VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot
on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja
hallintojohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan yhtei-
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sen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjat ovat esityslistan liitteenä 1.
Vuoden 2018 toimintatuotot olivat 5.084.733 euroa, mikä on 4,8% ja
234.766 euroa enemmän kuin vuonna 2017. Eniten kasvoivat muut toimintatuotot, 114.619 eurosta 373.184 euroon, eli 285.565 euroa. Tämän
ryhmän tuotot koostuvat pääasiassa pysyvien vastaavien myyntituotoista.
Toimintakulut olivat vuonna 2018 23.887.151 euroa, kun ne vuonna 2017
olivat 23.227.147 euroa. Toimintakulut kasvoivat vuodesta 2017 660.004
euroa. Henkilöstökulut laskivat 13.427.357 eurosta 13.023.537 euroon,
yhteensä 404.001 euroa. Henkilöstökulujen lasku johtui pääosin henkilösivukulujen pienenemisestä, ja niiden vaikutus oli 317.893 euroa. Muut
toimintakulut kasvoivat 1.374.170,25 eurolla 497.960 eurosta 1.872.130
euroon. Pääosin kasvu johtuu NNKY:lle maksetusta sopimuksen päättämiskorvauksesta, josta on päätetty yhteisessä kirkkoneuvostossa
16.4.2018 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.6.2018.
Verotulot ja valtionrahoitusosuus laskivat yhteensä 646.407 euroa. Verotulot laskivat 22.488.461 eurosta 21.842.054 euroon eli 3,3% ja 661.723
euroa, kun taas valtionrahoitusosuus pysyi lähes ennallaan.
Vuosikate vuonna 2018 oli 1.095.650 euroa, kun se vuotta aiemmin oli
2.750,637 euroa. Päättyneen tilikauden tulos oli 811.039 euroa alijäämäinen ja edellisen tilikauden tulos oli 876.911 euroa ylijäämäinen.
Ilman NNKY:lle maksettavaa korvausta vuosikate olisi ollut 2.395.650
euroa ja tilikauden tulos olisi ollut 488.961 euroa.
Merkillepantavaa vuoden 2018 tuloksessa on kirkollisverotulojen voimakas pieneneminen, ja tulevaisuus näyttää, onko tämä alku jo pidempään
odotetulle verotulojen laskulle. Kirkosta eroamisen jatkuessa on joka tapauksessa lähitulevaisuudessa odotettavissa, että verotulot kääntyvät
pysyvään laskuun. Seurakuntayhtymässä onkin avoimesti etsittävä keinoja, joilla tulevaan kehitykseen sopeudutaan.
Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään,
2. että yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen,
3. että tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi,
4. että tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja
5. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että tilikauden alijäämä
811.039,25 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli/alijäämä -tilille.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite 1: Vuoden 2018 tilinpäätös
66
HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018
Hautausmaat hoidetaan verovaroin, mutta yksittäisten hautojen hoitoon ei
saa käyttää verovaroja. Hautojen hoito kuuluu omaisille, ja haudat voidaan jättää myös seurakunnan hoidettaviksi. Tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa, ja hautainhoitorahasto on seurakuntayhtymässä oma talousyksikkönsä. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion ja tilinpäätöksen.
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018 ovat tilinpäätösasiakirjan sivuilla 121 - 123. Hautainhoitorahaston toimintatuotot vuodelta 2018 olivat 561.946 euroa ja toimintakulut 590.747 euroa. Rahoitustoiminnan tuotto oli 82.628 euroa ja tuloslaskelma on 53.827 euroa ylijäämäinen.
Kirkkohallitus on ohjeissaan edellyttänyt hautainhoitorahaston hoitovastuun ilmoittamista. Hoitovastuu saadaan kertomalla keskimääräinen haudan vuosihoitohinta hoidettavana olevien hautapaikkojen lukumäärällä ja
hoitoajalla. Vertaamalla hoitovastuuta hautainhoitorahaston pääomaan
voidaan selvittää rahaston yli- tai alikatteisuus. Hautainhoitorahasto on
vuoden 2018 lopussa 1.008.666 euroa ylikatteinen. Laskelmassa ei ole
huomioitu ainaishoitosopimuksia.
Tilintarkastajat suorittavat hautainhoitorahaston tilintarkastuksen seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
että hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2018 hyväksytään.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

67
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN KOHMAN ERÄMIEHET RY:N KANSSA
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Kohman Erämiehet ry:llä on metsästysvuokrasopimus, joka koskee kaikkea metsästystä. Nykyinen vuokrasopimus (5 v.) on päättynyt 31.12.2018.
Vuokrattavat tilat ovat Tuusniemen kunnan Tuusjärven kylässä sijaitseva
tila Viitaniemi, kiinteistötunnus 857-416-3-17, pinta-ala 228,98 ha, Kuopion Vehmersalmen Horsmastenlahden kylässä sijaitsevat tilat Joenpolvi,
kiinteistötunnus 297-458-2-32, pinta-ala 120,90 ha ja Kyrönmäki, kiinteistötunnus 297-458-2-17, pinta-ala 97,87 ha ja Litmaniemen kylässä sijaitseva tila Salo, kiinteistötunnus 297-461-3-1, pinta-ala 53,51 ha.
Voimassa oleva perittävä vuokrakorvaus pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä on 0,25 €/ha/vuosi, hirvieläinten metsästyksestä 0,25
€/ha/vuosi ja kaiken riistan metsästyksestä 0,50 €/ha/vuosi.
Vuokrattava pinta-ala on yhteensä 500,23 ha. Viiden vuoden vuokraksi
tulee (500,23 ha x 0,50 € x 5 v.) 1.250,60 €.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.3.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Kohman
Erämiehet ry:n kanssa seuraaville tiloille: Tuusniemen kunnan Tuusjärven
kylässä sijaitseva tila Viitaniemi, kiinteistötunnus 857-416-3-17, pinta-ala
228.98 ha, Kuopion Vehmersalmen Horsmastenlahden kylässä sijaitsevat
tilat Joenpolvi, kiinteistötunnus 297-458-2-32, pinta-ala 120,90 ha ja Kyrönmäki, kiinteistötunnus 297-458-2-17, pinta-ala 97,87 ha ja Litmaniemen kylässä sijaitseva tila Salo, kiinteistötunnus 297-461-3-1, pinta-ala
53,51 ha. Metsästysvuokrasopimus tehdään 1.1.2019 – 31.12.2023 väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 1.250,60 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään tiloilla riistanhoitotyötä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

68
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN KUMPULAN ERÄ RY:N KANSSA
Kumpulan Erä ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamalle
tilalle Kuusela, kiinteistötunnus 687-414-42-0, ajalle 1.10.2018 –
30.9.2023. Edellinen vuokrasopimus on päättynyt 30.9.2018.
Tila sijaitsee Rautavaaralla ja sen pinta-ala on 43,8 ha.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on
0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä 0,25
€/ha/v ja hirvieläimien metsästyksestä 0,25 €/ha/v.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokra on (0,50 € x 43,8 ha x 5 v)
109,50 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.3.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Kumpulan
Erä ry:n kanssa tilalle Kuusela, kiinteistötunnus 687-414-42-0, pinta-ala
43,8 ha. Metsästysvuokrasopimus tehdään 1.10.2018 – 30.9.2023 väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 109,50 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

69
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN RIISTAVEDEN METSÄSTYSYHDISTYS RY:N
KANSSA
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Riistaveden Metsästysyhdistys
ry:llä on metsästysvuokrasopimus, joka koskee kaikkea metsästystä Riistavedellä sijaitsevalla tilalla Myllymetsä, kiinteistötunnus 297-449-17-47.
Nykyinen vuokrasopimus (5 v.) päättyy 30.6.2019.
Voimassa oleva perittävä vuokrakorvaus pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä on 0,25 €/ha/vuosi, hirvieläinten metsästyksestä 0,25
€/ha/vuosi ja kaiken riistan metsästyksestä 0,50 €/ha/vuosi.
Vuokrattava pinta-ala on 102,37 ha, joten viiden vuoden vuokrahinnaksi
tulee (102,37 ha x 0,50 € x 5 v) 255,95 €.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.3.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Riistaveden
Metsästysyhdistys ry:n kanssa tilalle Myllymetsä, kiinteistötunnus 297449-17-47, pinta-ala 102,37 ha. Metsästysvuokrasopimus tehdään ajalle
1.7.2019 – 30.6.2024 kaiken riistan metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 255,95 € kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

70
MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS RYTKYN TILASTA, KIINTEISTÖTUNNUS 297-459-2-50
Anniina Ropponen ja Pauliina Tuulivaara ovat tehneet Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymälle 10.1.2019 päivätyn 17.500 euron suuruisen ostotarjouksen n. 3,8 ha:n määräalasta Kuopion Rytkyn kylässä sijaitsevasta tilasta Rytky, kiinteistötunnus 297-459-2-50. Määräala sijaitsee heidän omistamiensa tonttien vieressä.
Tarjouksessa on kaksi vaihtoehtoa:
Vaihtoehto A: kaksi erillistä palstaa, joista toinen on n. 3 ha ja toinen
n. 0,8 ha, yhteensä 3,8 ha.
Vaihtoehto B: yksi yhtenäinen palsta, jonka pinta-ala on noin 3,8 ha.
Esityslistan liitteenä 2 on ostotarjous ja kartta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt kokouksessaan
18.9.2018 heidän edellistä 17.000 € tarjoustaan samasta määräalasta.
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Tuolloin johtokunta päätti, kiinteistöpäällikön esityksen mukaisesti, että
tarjous hylätään.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Seurakuntayhtymän tavoitteena on hoitaa ja käyttää metsiään pitkäjänteisesti ja kestävästi. Yhtymällä ei ole tarvetta tällä hetkellä luopua kyseisellä
alueella metsäomaisuudestaan.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.3.2019. Johtokunta
päätti esittää yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että tarjous hylätään, koska myynti ei ole taloudellisesti kannattavaa.
Metsämaan myynti ei ole yhtymän strategian mukaista.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että ostotarjous hylätään, koska metsämaan myynti
ei ole yhtymän strategian mukaista.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: Ostotarjous ja kartta
71
KALLAVEDEN SEURAKUNTAMESTARIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN
Karttulaan sijoitetun seurakuntamestarin tehtävä julistettiin haettavaksi kirkon rekrytointisivuilla ja seurakuntayhtymän nettisivuilla 1.2.2019. Hakuajasta kertova huomioilmoitus julkaistiin myös Savon Sanomissa 3.2.2019.
Hakuilmoituksessa kerrottiin, että seurakuntamestarin tehtäviin kuuluu jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakunnan tilaisuuksien käytännön järjestelyjen hoitaminen sekä kiinteistöjen sisä- ja ulkoalueiden siisteydestä ja kunnossapidosta huolehtiminen. Tehtäviin kuuluu
myös hautaustoimeen ja keittiötoimeen liittyviä tehtäviä.
Hakuilmoituksessa mainittiin, että hakijalta toivotaan soveltuvaa ammatillista tutkintoa ja/tai vastaavaa työkokemuksella hankittua taitoa. Suntion ammattitutkinto katsotaan eduksi. Tehtävään valittavalta toivotaan joustavuutta, oma-aloitteisuutta, palvelualttiutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
Hakuaika päättyi 17.2.2019. Määräaikaan mennessä tehtävää haki yhdeksän henkilöä. Hakumenettelyä ja valintaa on valmisteltu työryhmässä, johon
kuuluvat ylivahtimestari Hannu Korhonen, puistopäällikkö Juha Moilanen,
kirkkoherra Matti Pentikäinen sekä henkilöstöpäällikkö Arja Keränen.
Haastattelutyöryhmä päätti työkokemuksen ja koulutuksen perusteella kutsua haastatteluun seuraavat viisi hakijaa: Juha Airaksinen, Martti Asikainen, Anne Jutila, Panu Kekäle ja Jorma Rossi.
Viiden haastatteluun kutsutun hakijan haastattelu oli 21.2.2019 Kuopiossa.
Haastattelussa käytettiin ennalta laadittuja kysymyksiä. Kaikille haastateltaville esitettiin samat keskeiset kysymykset ja haastattelujen eteneminen oli
sisällöltään samankaltainen.
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Haastattelussa selvitettiin hakijoiden motivaatiota ja käytännön soveltuvuutta kyseiseen tehtävään sekä valmiuksia selviytyä perustehtävän lisäksi myös hautaus- ja keittiötoimeen kuuluvista tehtävistä. Huomiota
kiinnitettiin asiakaspalvelussa tarvittaviin ominaisuuksiin, kuten vuorovaikutustaitoihin, yhteistyökykyyn ja palvelualttiuteen.
Hakijoista on laadittu hakijayhteenveto (Liite 3) ja haastattelusta on laadittu muistio (Liite 4).
Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että haastattelussa saadun
vaikutelman, hakemusasiakirjoista saatavan tiedon, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella Karttulan alueseurakuntaan sijoitettuun seurakuntamestarin tehtävään valitaan Anne Jutila ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle Jorma Rossi.
Perustelut:
Anne Jutilalla on kaksi ammattitutkintoa suoritettuna ja suntion tutkinto
valmistumassa. Hänellä on hyvin monipuolinen työkokemus seurakunnan
kiinteistötoimeen ja asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä. Hänellä on kokemusta myös muista seurakunnan toiminnoista. Muihin hakijoihin verrattuna Jutilalla on parhaat tiedot ja taidot kirkollisten toimitusten ja sakraalitilojen hoitamisesta. Seurakuntamestarin sijaisuuksien hoitaminen useiden
vuosien aikana antaa hänelle hyvät valmiudet hoitaa seurakuntamestarin
tehtävää myös itsenäisesti ja vastuullisesti Karttulan alueseurakunnassa.
Jorma Rossilla on pitkäaikainen kokemus asiakaspalvelusta ja vuosien
kokemus kohdata ihmisiä, mikä antaa hyvät valmiudet seurakuntamestarin laaja-alaiseen asiakas- ja huoltopalvelutehtävien hoitamiseen. Monipuolisen työkokemuksen myötä Rossilla on teknistä osaamista, josta on
hyötyä kiinteistönhoidossa. Haastattelussa tuli vaikutelma, että Rossi on
hyvin motivoitunut tehtävään. Seurakunta toimintaympäristönä on tuttua
tavallisen seurakuntalaisen näkökulmasta.
Kallaveden seurakuntaneuvosto on 13.3.2019 antanut lausunnon, jolla
seurakuntaneuvosto puoltaa yksimielisesti Anne Jutilan valintaa. Seurakuntaneuvosto esittää, että Anne Jutilan kieltäytymisen varalle valitaan
Juha Airaksinen.
Juha Airaksinen on suorittanut puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja
puutarhatalouden perustutkinnon. Hänellä on kokemusta seurakuntayhtymän hautausmailla työskentelystä. Hän on toiminut useita vuosia sekä
laitoshuoltajana että välinehuoltajana sairaalassa ja terveyskeskuksessa.
Kuluneen talven aikana hän on toiminut seurakuntamestarin osaaikaisena sijaisena Karttulassa. Airaksisen vahvuutena on työkokemus
viheralueiden kunnossapidosta ja hautaustoimeen liittyvistä tehtävistä.
Airaksisella on hyvä työkokemus siivous-, kiinteistönhoito- ja puutarhaalan töistä.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Karttulan alueseurakuntaan sijoitettuun seurakuntamestarin
työsuhteeseen valitaan hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen,
haastattelussa saadun vaikutelman ja hakemusasiakirjoista saatujen
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tietojen perusteella Anne Jutila ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä
varalle Jorma Rossi,
2. että työsuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja
3. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Pekka Niiranen esitti, että Anne Jutilan mahdollisen kieltäytymisen varalle
valitaan Juha Airaksinen.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava esitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi suljetun lippuäänestyksen, jossa äänestetään Anne Jutilan kieltäytymisen varalle valittavaa henkilöä.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Juha Airaksinen: 2 ääntä
Jorma Rossi: 10 ääntä
Päätös:

1. Karttulan alueseurakuntaan sijoitettuun seurakuntamestarin
työsuhteeseen valittiin hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen,
haastattelussa saadun vaikutelman ja hakemusasiakirjoista saatujen
tietojen perusteella Anne Jutila ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä
varalle Jorma Rossi.
2. Työsuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja
3. valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Liite 3:
Liite 4:

Hakijayhteenveto
Haastattelutyöryhmän muistio

72
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

73
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

74
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 9: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
75
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.58.
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