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16 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty 14.2.2019 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat. Luettelo on sivulla
yksi.
ESITYS (kirkkoherra):
1. Todetaan läsnä - ja poissaolijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
PÄÄTÖS:
1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
17 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 20.2.2019. Tarkastettu pöytäkirja
on nähtävänä taloustoimistossa 21.2. - 7.3.2019 virastoaikana.
ESITYS (khra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Erkamo ja Jussi Suomaa.
18 § Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS (khra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä:
– 28 § Rakennuttajakonsultin ja valvojan valinta
– 29 § Tytti Peltolan työsuhteen jatkaminen
– Ilmoitusasioihin kohdat 4-6
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
19 § Rakennustoimikunnan valinta ja toimivalta
Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toimintaajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston
ratkaistavaksi. (KJ 9:3)
Edellisellä valtuustokaudella valittiin rakennustoimikunta hoitamaan erityisesti
seurakuntatalon ja virastotalon remontointiin ja seurakuntatalon purkamiseen liittyviä
asioita, sekä muihin kiinteistöihin liittyviä erityiskysymyksiä. Rakennustoimikunta on
kirkkoneuvoston alainen. Hattulan seurakuntatalohankkeen joustava eteneminen vaatii, että
myös tälle valtuustokaudelle valitaan rakennustoimikunta, jolla on kirkkoneuvoston
päättämä toimivalta ja euromäärä, joiden rajoissa rakennustoimikunta toimii.
Sekä naisia että miehiä kumpiakin tulee olla vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu (tasa-arvolaki 4 a §).
ESITYS (talouspäällikkö):
1. Kirkkoneuvosto valitsee rakennustoimikuntaan 3-6 jäsentä toimikaudelle 2019-2020.
2. Kirkkoneuvosto valitsee rakennustoimikunnan puheenjohtajan.
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3. Kirkkoneuvosto
antaa
rakennustoimikunnalle
toimivallan
päättää
rakennushankkeiden aikaisista muutoksista, jotka eivät olennaisesti vaikuta
toiminallisuuteen.
4. Kirkkoneuvosto myöntää rakennustoimikunnalle enintään 30 000 € hyväksymisrajan.
ASIAN KÄSITTELY:
1. Virpi Järvinen ehdotti itseään, talouspäällikkö Tia Kymäläistä, kiinteistönhoitaja Arto
Hasaria sekä Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Matti Humalajokea. Leila
Ylitalo ehdotti Lasse J. Liljaa sekä Arto Nykästä. Lasse J. Lilja ehdotti Nuorisosäätiön
isännöitsijä Satu Kaukosta.
2. Lasse J. Lilja ehdotti Arto Nykästä.
PÄÄTÖS:
1. Kirkkoneuvosto valitsi rakennustoimikunnan jäseniksi toimikaudelle 2019-2020
Hattulan seurakunnasta kirkkoherra Virpi Järvisen, talouspäällikkö Tia Kymäläisen,
kiinteistönhoitaja Arto Hasarin, Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Matti
Humalajoen, valtuutetut Lasse J. Liljan ja Arto Nykäsen sekä Nuorisosäätiön
isännöitsijä Satu Kaukosen.
2. Kirkkoneuvosto valitsi rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi toimikaudelle 20192020 Arto Nykäsen ja varapuheenjohtajaksi Lasse J. Liljan.
3. Kirkkoneuvosto
antaa
rakennustoimikunnalle
toimivallan
päättää
rakennushankkeiden aikaisista muutoksista, jotka eivät olennaisesti vaikuta
toiminallisuuteen.
4. Kirkkoneuvosto myöntää rakennustoimikunnalle enintään 30 000 € hyväksymisrajan.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

20 § Tömäjärven leirikeskuksen mökkien kalusteiden hankinta
Kirkkoneuvosto suoritti leirikeskuksen rakennusten ja kalusteiden katselmuksen syksyllä
2018. Katselmuksen seurauksena kirkkoneuvosto päätti (77 § 8/2018) leirikeskuksen
mökkien
seuraavista
perusparannustoimenpiteistä:
kerrossänkyjen
uusiminen,
maalaustoimenpiteet sekä mökkien sisävalaistusten uusiminen. Talousarviossa
toimenpiteille on tehty 25 000 euron varaus investointeihin.
Remontti suoritetaan 18.3.-5.4.2019 välisenä aikana. Maalausurakkasopimus tehtiin
Hämeen Remonttitiimi Oy:n kanssa. Sopimus sisälsi maalaustöiden lisäksi valaisimet
asennuksineen.
Kerrossängyistä, sängyistä ja patjoista lähetettiin tarjouspyynnöt 15.1.2019.
Tarjouspyyntöjä saapui määräaikaan mennessä 4 kpl. Tarjousten avaus ja vertailu
suoritettiin
4.2.2019.
Avauspöytäkirja/vertailutaulukko
liitteenä
1.
Tarjousten
valintaperusteina
käytettiin
tarjouksen
tarjouspyynnön
mukaisuutta
sekä
kokonaistaloudellista edullisuutta.
ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy Kiteen Huonekalutehdas Oy:n tekemän tarjouksen
kerrossängyistä, sängyistä sekä patjoista.
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PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

21 § Suntion irtisanoutuminen, suntion viran johtosäännön kumoaminen ja viran
täyttäminen
Irtisanoutuminen.
Suntion viran johtosääntö on vahvistettu Hattulan seurakunnan kirkkovaltuustossa
marraskuun 16. päivänä 2006 (liite 3). Voimassa oleva suntion johtosääntö määrittää
suntion virkaan kuuluvat tehtävät. Johtosääntöä on noudatettava niin kauan kuin se on
voimassa.
Toimintasuunnitelmaan 2019-2021 sisältyvässä henkilöstösuunnitelmassa kirkkoneuvosto
on linjannut, että jokaisen viran tai työsuhteen tullessa avoimeksi, siitä laaditaan selvitys.
Selvityksellä kartoitetaan, onko virka/tehtävä välttämätöntä täyttää vai voidaanko se hoitaa
muilla järjestelyillä. Selvitystyössä otetaan kantaa, onko muulla henkilöstöllä
mahdollisuuksia tehtävänhoitoon tai voiko osaa tehtävästä mahdollisesti ulkoistaa.
Selvityksen perusteella voidaan suorittaa tarvittaessa virka- ja tehtäväjärjestelyjä
laajemminkin ja arvioida mahdolliset tehtävän vaativuuden muutokset ja tarpeet virka- ja
tehtävänimikemuutoksiin.
Kiinteistönhoitajan, hautausmaanhoitajan, seurakuntapuutarhurin ja suntion toimenkuvat
menevät osittain limittäin ja päällekkäin. Kunkin tehtävänkuva tulee tarkistaa ja selvittää,
mitä tehtäviä voidaan yhdistää ja onko mahdollista tehdä muita työjärjestelyjä.
Viran johtosäännön merkitys viranhoidon järjestelyissä on nykyisen virkaehtosopimuksen
valossa menettänyt merkitystään ja siitä luopuminen antaa mahdollisuuden
monipuolisemmin huomioida muuttuneet tilanteet henkilöstö- ja työtilanteissa.
ESITYS (khra):
1. Kirkkoneuvosto myöntää Alpi Suomiselle eron suntion virasta 30.4.2019.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle suntion viran johtosäännön kumoamista.
3. Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle ja talouspäällikölle tehtäväksi kartoittaa
kiinteistöpuolen ja suntion tehtäviä sekä mahdollisuuksia muuttaa suntion tehtävä
seurakuntamestarin viraksi laajennetulla työnkuvalla.
4. Suntion virka täytetään määräaikaisena siihen asti, kunnes tehtävänkuva on
kartoitettu, kartoituksen pohjalta tehty esitys on käsitelty sekä uusi henkilö
rekrytoitu.
PÄÄTÖS:
1. Kirkkoneuvosto myönsi Alpi Suomiselle eron suntion virasta 30.4.2019.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle suntion viran johtosäännön kumoamista.
3. Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle ja talouspäällikölle tehtäväksi kartoittaa
kiinteistöpuolen ja suntion tehtäviä sekä mahdollisuuksia muuttaa suntion tehtävä
seurakuntamestarin viraksi laajennetulla työnkuvalla.
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4. Suntion virka täytetään määräaikaisena siihen asti, kunnes tehtävänkuva on
kartoitettu, kartoituksen pohjalta tehty esitys on käsitelty sekä uusi henkilö
rekrytoitu.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
22 § Kustaa Niinin vuorotteluvapaa-anomus
Seurakuntapuutarhurin viranhaltija Kustaa Niini on anonut vuorotteluvapaata ajalle
22.8.2019 – 17.2.2020. Kustaa Niini on ollut Hattulan seurakunnan palveluksessa 1.4.2009
alkaen.
Vuorotteluvapaan tarkoitus on edistää työntekijän työssä jaksamista ja parantaa samalla
työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistymisedellytyksiä määräaikaisen
työkokemuksen kautta. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on 20 vuoden työhistoria ennen
vuorotteluvapaan alkamista. Lisäksi edellytetään, että työntekijän kokoaikainen (yli 75 %)
työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään
13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorotteluvapaan kesto on
vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää.
Vuorottelijalla on oikeus vuorotteluvapaan päätyttyä palata ensisijaisesti aikaisempaan
työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on vuorottelijalle tarjottava aikaisempaa työtä
vastaavaa työsopimuksen tai palvelussuhteen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole
mahdollista, muuta sopimuksen mukaista työtä.
Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien
suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Sijaiseksi voidaan palkata
henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää
sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai
korkeakoulututkinnon suorittanut tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai
yli 55-vuotias.
Vapaalle jäävän työntekijän sijaiseksi tulee palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei
välttämättä tarvitse olla samoja. Vuorotteluvapaan ajaksi palkattavan henkilön toimenkuva
määritetään yhdessä kirkkoherran kanssa todelliseen tarpeeseen perustuen.
ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto myöntää seurakuntapuutarhurin viranhaltijalle Kustaa Niinille
vuorotteluvapaata 22.8.2019 – 17.2.2020 väliseksi ajaksi. Päätös on ehdollinen, kunnes
ehdot täyttävä vuorotteluvapaan sijainen on rekrytoitu.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto myöntää seurakuntapuutarhurin viranhaltijalle Kustaa Niinille
vuorotteluvapaan 22.8.2019 – 17.2.2020 väliseksi ajaksi. Päätös on ehdollinen, kunnes
ehdot täyttävä vuorotteluvapaan sijainen on rekrytoitu.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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23 § Kiinteistönhoitajan peruspalkan määräaikainen tarkistaminen
24 § Sähköjen ohjausjärjestelmä
Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta energian kulutuksen vähentäminen on olennaista
ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on tehokas tapa pienentää
hiilijalanjälkeä. Sähkökustannusten osuus kasvaa tasaisesti, vuonna 2017 kustannusten
nousu oli 1,4 %.
Seurakunnan kiinteistöjen sähkönkulutus oli 397,6 MWh vuonna 2018 (53 079,01 €).
Seurakunnan kiinteistöissä Tyrvännön seurakuntakotia lukuun ottamatta on sähkölämmitys.

OptiWatti tarjoaa sähkölämmitteisten kiinteistöjen automaatiomahdollisuutta (esite liitteenä
4). Heidän energianhallinta-ratkaisu helpottaa niin kiinteistöjen hallintaa kuin tuo
kustannussäästöjä. OptiWatti on jälkiasennettava lämmityksen ohjausjärjestelmä
sähkölämmitteisiin kiinteistöihin. Järjestelmän avulla kiinteistöjen lämpötiloja saa säädettyä
huonekohtaisesti käyttötarkoituksen ja –tarpeen mukaan. Järjestelmä on langaton ja
asennus tapahtuu ilman johdotuksia, remontteja tai nykyisten lämmitysjärjestelmien
muutoksi.
OptiWatti poistaa ylilämmitystä ja varmistaa tasaiset, halutut lämpötilat eri tiloissa.
Järjestelmän käyttö on tehokasta, ja tiloja voi säätää ja valvoa etänä käyttöliittymän kautta.
Järjestelmä tarkkailee lämpötiloja ja kosteuksia automaattisesti ja ilmoittaa mikäli ne ylittävät
määrätyt hälytysrajat.
Optiwatti tarjoaa Lämmitysten ohjausjärjestelmiä Hattulan kirkolle, Tyrvännön kirkolle sekä
leirikeskukseen (tarjous liitteenä 5)
ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy Optiwatin tarjouksen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

TARK

/

muutosta

kirjallisella

7
HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja 20.2.2019
Nro 2/2019

25 § Anomus sankarivainajan uudelleen siunaamisesta Tyrvännön sankarihautaan
26 § Hattulan seurakunnan tietosuojapolitiikka
25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän
osoitusvelvollisuus edellyttää, että tietosuojatyön suunnittelu ja toteuttaminen
dokumentoidaan aikaisempaa kattavammin. Tietosuojapolitiikka on osa tätä
dokumentaatiota, jonka hyväksyy seurakunnan kirkkoneuvosto.
Tietosuojapolitiikassa kuvataan lyhyesti rekisterinpitäjän sitoutuminen noudattamaan
tietosuoja-asetuksen mukaisia velvollisuuksia ja rekisteröityjen oikeuksia kaikessa
toiminnassaan.
Tietosuojapolitiikassa kuvataan organisaation henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja
tietosuojan merkitys organisaatiolle. Tietosuojapolitiikka on ylin tietosuojaa ohjaava
dokumentti organisaatiossa. Kaiken henkilötietojen käsittelyn tulee olla sekä lainsäädännön
että tietosuojapolitiikan mukaista.
ESITYS (khra):
1) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 7 mukaisen tietosuojapolitiikan
seurakunnassa.
2) Kirkkoneuvosto nimeää Hattulan seurakunnan tietosuojatyöryhmän.

Hattulan

PÄÄTÖS:
1) Päätös esityksen mukaisesti.
2) Kirkkoneuvosto nimesi Hattulan seurakunnan tietosuojatyöryhmään kirkkoherra Virpi
Järvisen, talouspäällikkö Tia Kymäläisen, kanttori Elina Remeksen sekä valtuutettu
Katri Erkamon.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
muutosta
oikaisuvaatimuksella Hattulan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

kirjallisella

27 § Lomakotiyhdistys Ilonpisaran vuosikokousedustaja vuosiksi 2019-2020
Yhdistyksen jäsenseurakuntia ovat johtokunnan hyväksymät Tampereen hiippakunnan
seurakunnat. Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät kokouksessa paikalla olevat äänioikeutetut jäsenet. Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat johtokunnan kutsusta tarpeen vaatiessa,
kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa (kevätkokous, joka pidetään huhtikuun loppuun
mennessä ja syyskokous, joka pidetään syys-marraskuun aikana, ja kokouksissa
käsitellään sääntömääräiset asiat), tai milloin vähintään 1/10 osa äänioikeutetuista jäsenistä
sitä kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten.
Jäsenseurakunnan äänioikeutta voi käyttää yksi kirkkoneuvoston valtuuttama edustaja, ja
äänimäärä määräytyy seurakunnan edellisen vuoden joulukuun 31. päivän jäsenmäärän
mukaan siten, että seurakunnalla on jokaista alkavaa tuhatta jäsentä kohti yksi (1) ääni
mutta enintään seitsemän (7) ääntä. Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2018 oli 7 492.
Seurakunnan edustajina vv. 17-18 ovat olleet Leila Ylitalo (varsinainen
vuosikokousedustaja) ja Taina Heikkilä (varajäsen).
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ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto valitsee Lomakotiyhdistys Ilonpisaran vuosikokousedustajan
ja hänelle varajäsenen vuosiksi 2019-2020.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi Lomakotiyhdistys Ilonpisaran vuosikokousedustajaksi
vuosiksi 2019-2020 Leila Ylitalon ja varajäseneksi Taina Heikkilän.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
muutosta
oikaisuvaatimuksella Hattulan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

kirjallisella

28 § Rakennuttajakonsultin ja valvojan valinta
Seurakuntatalohankkeen tarveselvitys ja hankesuunnitelma-vaiheessa Hattulan seurakunta
osti konsultointipalvelua Hattulan kunnalta. Projektia oli kunnalta vetämässä projektinjohtaja
Liisa Jokinen. Hattulan kunnalla ei kuitenkaan ole tarjota resursseja loppuhankkeen
tarpeisiin.
Tämän
vuoksi
talouspäällikkö
on
pyytänyt
tarjouksia
rakennuttamiskonsultoinnista sekä valvonnasta kahdelta tarjoajalta. Tarjouksenjättäjistä
toisen talouspäällikkö ja kirkkoherra tapasivat 15.2.2019, toisen kanssa tapaaminen on
sovittu torstaille 21.2.2019.
ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön ja kirkkoherran valitsemaan
rakennuttajakonsultin ja valtuuttaa talouspäällikön tekemään sopimuksen valitun
rakennuttajakonsultin kanssa.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön ja kirkkoherran haastattelemaan
rakennuttajakonsulttiehdokkaat ja valmistelemaan esityksen rakennustoimikunnalle.
Rakennustoimikunnalla on valtuutus valita rakennuttajakonsultti. Kirkkoneuvosto valtuuttaa
talouspäällikön
tekemään
sopimuksen
rakennustoimikunnan
valitseman
rakennuttajakonsultin kanssa.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

29 § Tytti Peltolan työsuhteen jatkaminen
Kirkkoherra on palkannut Tytti Peltolan nuorisotyönohjaajan sijaiseksi 23.8.2018-28.2.2019
KN8/2018 22.8.2018 82 § mukaisin valtuuksin. KN 1/2019 11§ kirkkoneuvosto päätti laittaa
nuorisotyönohjaajan viran avoimeksi määräaikaisena vuoden 2019 loppuun saakka. Koska
rekrytointi on vielä kesken, kirkkoherra on tiedustellut Tytti Peltolalta mahdollisuutta jatkaa
viranhoitamista ja tämä on ilmoittanut olevansa käytettävissä 18.3.2019 saakka.
ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto jatkaa Tytti Peltolan työsuhdetta vs. nuorisotyönohjaajana
1.3.-18.3.2019 välisen ajan.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti jatkaa Tytti Peltolan työsuhdetta vs. nuorisotyönohjaajana
1.3.-18.3.2019 välisen ajan.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
muutosta
oikaisuvaatimuksella Hattulan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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30 § Muut asiat
Luottamushenkilöiden salassapitositoumuksen läpikäynti ja allekirjoitukset (liite 8).
31 § Ilmoitusasiat
1. Kausityöntekijöiden työnhaku on käynnissä. Tömäjärven leirikeskukselle
haetaan leirikeskusemäntää 27.8.-7.7.2019 väliselle ajalle. Pyhän Ristin
kirkolle haetaan kesäoppaita 15.5. - 18.8.2019 väliselle ajalle. Hautausmaalle
haetaan 1-4 kk työsuhteeseen n. 8-10 työntekijää. Lisäksi kahdeksalle
nuorelle tarjotaan ”Tutustu työelämään ja tienaa” kesäharjoittelujaksoa.
Tutustu työelämään ja tienaa on Kirkon työmarkkinalaitoksen tukema
kesäharjoittelujakso peruskoululaisille ja lukiolaisille, joilla ei ole aikaisempaa
kirkon alan työkokemusta. Harjoitteluohjelman työsuhteen kesto on kaksi
viikkoa ja palkka 350 euroa.
2. Talouspäällikkö Tia Kymäläisen koeaika päättyi 7.2.2019, ja hän jatkaa
vakinaisessa virkasuhteessa.
3. Hattulan
seurakunnan
Helmipiirin
ikoninäyttely Kansallisarkistossa
Hämeenlinnassa 6.5.-13.6.2019.
4. Riskien arviointi-raportti on tehty tammikuussa 2019, käsitelty
yhteistyötoimikunnassa 7.2.2019 ja työntekijäkokouksessa 20.2.2019.
5. Tampereen hiippakunnan toimintaohje seksuaalisen ja sukupuolisen
häirinnän sekä seksuaalisen ahdistelun ja hyväksikäytön tilanteiden käsittely
ja ennaltaehkäisy on päivitetty ja käyty työyhteisön kanssa läpi 20.2.2019.
6. Hattulan seurakuntatalon rakennushankkeen suunnittelijoiden kanssa on
allekirjoitettu sopimukset maanantaina 18.2.2019 ja samassa yhteydessä
pidetty ensimmäinen suunnittelukokous.
ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
32 § Valitusosoitus
ESITYS (tp): Annetaan valitusosoitus.
PÄÄTÖS: Annetaan valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
Virsi 397
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