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15.9.2020

KIRKKONEUVOSTO
Aika

maanantai 14.9.2020 klo 17

Paikka

Ranuan seurakuntatalon sali, Pappilantie 11 A 1

Läsnä

Kallioranta Pentti
Hiltunen Annamari
Illikainen Sirkka
Karjalainen Sulo
Kuha Rauno
Palovaara Kullervo
Ruonala Eija
Sarajärvi Hilkka
Sääskilahti Toivo
sekä
Österberg Eero
Hannula Kati

khra, puheenjohtaja
Terhi Salmelan varajäsen
Poistui klo 17.58.

Jaakola Anitta
Peura-Salmela Tuula
Salmela Terhi
Sarajärvi Jonna
Savolainen Juhani

kirkkovaltuuston pj

Poissa

Tuula Peura-Salmelan varaj.
varapuheenjohtaja

kirkkovaltuuston varapj
talouspäällikkö, sihteeri

Laulettiin virsi 462. Kirkkoherra luki Joh. 1:1-4 ja piti alkurukouksen.
63
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.08.
64
Kokouksen laillisuus
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto
kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian
käsittelemistä varten KJ 9:1).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2:5 mukaan kutsu toimitetaan jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa
sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa (KJ 9:2,2).
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
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65
Kokouksen päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla (KL 7:4).
Esitys: Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään
poissaolevien esteet sekä varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
66
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sulo Karjalainen ja Toivo Sääskilahti.
67
Ääntenlaskijoiden valitseminen
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Sulo Karjalainen ja Toivo Sääskilahti.
68
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin sillä käsittelyjärjestyksen muutoksella, että esityslistan
pykälät 71 (Kirkkoherranviraston lisämääräraha ja määrärahan siirto) ja 72
(Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021) vaihtoivat keskenään
paikkaa.
Lisäasiana päätettiin ottaa esitys kirkkovaltuustolle eron myöntämisestä Sanna
Paunalle kirkkoneuvoston varajäsenyydestä sekä uuden varajäsenen
valitsemisesta.
69
Diakoniatyön kuulumiset
Kirkkoneuvoston on pyytänyt KN1/2020 9 § kohta 3 mukaan seurakunnan eri
työalojen kuulumisia tiedotettavaksi kirkkoneuvostolle. Diakonian viranhaltija
Laura Sarajärvi kertoi diakonian työalan ja työryhmän kuulumisia.
Esitys (khra): Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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70
Siivooja-emännän virkavapaa-anomus
Siivooja-emäntä, päivä- ja perhekerhojen apuohjaaja Leila Pirttijärvi anoo
palkatonta virkavapaata perhesyistä ajalle 1.11.2020 - 31.10.2021. Pirttijärven
anomus on liitteenä 23.
Seurakunnan koko henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteinen kokous ja
ideariihi pidetään seurakuntatalossa 30.9.2020 klo 17 alkaen. Tuolloin voidaan
ennen seuraavaa kirkkoneuvoston kokousta käydä alustavaa keskustelua
Pirttijärven hoitamien tehtävien järjestelyistä virkavapaan aikana.
Esitys (talousp.): Hyväksytään Pirttijärven virkavapaa-anomus. Päätetään
tehtävien hoidon järjestelyistä seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Päätös: Hyväksyttiin.
71
Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021
Seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut kymmeniä vuosia 1,5 %, mikä on
useimpia pieniä seurakuntia selkeästi alhaisemmalla tasolla.
Suomen talous on koronan vaikutuksesta ja siitä seuranneesta työttömyyden
kasvun ja kulutuksen laskun vuoksi tappiollista ja tämän vaikutukset näkyvät
myös Ranualla. Kesäkuussa Suomen BKT oli 4,9 prosenttia edellisvuoden
vastaavaa neljännestä matalammalla tasolla. Koronan negatiiviset vaikutukset
kuluvan vuoden kirkollisverotuloihin ovat näkyneet valtakunnallisestikin
selkeästi huhti-toukokuusta alkaen ja sen vaikutukset jatkuvat edelleen ja
saattavat aiheuttaa jopa epidemiaa pitkäaikaisempaa talouden laskua ja
rakenteellista työttömyyttä. Ranualla on kevään lomautusten myötä työttömyys
kohonnut huhtikuun lopussa korkeimmilleen 18,8 prosenttiin mutta heinäkuussa
tilanne oli parantunut jo edellisvuoden tasolle ollen 14,1 prosenttia.
Kirkollisverotuloissa on laskua jo kuluvallekin vuodelle niin koronan kuin
seurakuntamme
jäsenistön
ikärakenteen,
paikkakunnan
korkean
työttömyysasteen, alhaisen tulotason ja jäsenistön jatkuvan vähentymisen
kohonneen kuolleisuuden, laskevan syntyvyyden ja muuttotappion vuoksi.
Heinäkuun loppuun mennessä kirkollisverotuloja on saatu 332.730 €, joka on
reilut 12.700 € edellisvuoden vastaavaa jaksoa vähemmän. Verotulot laskevat
edelleen nykyisestä tasosta, mikäli kirkollisveroprosentti pidetään ennallaan.
Kirkkohallituksen vahvistama ja vuonna 2018 täytäntöön panema päätös
verotulojen täydennysavustuksen laskentatavan muutoksesta aiheuttaa
seurakunnallemme erittäin suuren vajeen vuosittaisissa tuloissa, ja siten
merkittävän
talouden
tasapainottamistoimien
tarpeen.
Verotulojen
täydennysavustuksen laskentatavan muutoksen seurauksena saatavan
avustuksen määrä jäänee reilun 90.000 € vuosittaiselle tasolle.
Kirkollisverotulojen
selkeä
lasku
ja
samanaikaisesti
verotulojen
täydennysavustuksen jääminen nykyiselle tasolleen vaikuttavat olennaisesti
seurakunnan talouteen ja sitä kautta hankaloittavat toimintaa.
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Seurakunnille jaettava osuus yhteisöveron tuotosta poistui vuoden 2016 alusta
alkaen, ja yhteisöveron osuus korvattiin vuoden 2016 alusta valtion
talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Valtionrahoitus kohdistuu
seurakuntien lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, kuten hautaustoimi,
väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja
irtaimiston ylläpito. Kunnan väkimäärään perustuvaan valtionrahoitukseen
siirtyminen yhteisöverojen sijasta on tuonut yhteisöveroon verrattuna
seurakunnalle hieman lisää tuloja, joskin valtionrahoitukseen määrä vähenee
vuosittain kunnan väkiluvun laskun myötä.
Seurakunnan selkeästi suurin ja erittäin merkittävä menoerä ovat
henkilöstökulut. KirVESTES (2020 - 2022) mukaisesti palkkakustannusten
odotetaan nousevan vuodelle 2021 kokonaisuudessaan noin 1,9 prosenttia
kuluvan vuoden kustannuksiin verrattuna.
Seuraavassa taulukossa ovat toteutuneet kirkollisverotulot, yhteisöverot,
valtionrahoitus ja verotulojen täydennysavustukset vuosilta 2016 – 2019.
Vuoden 2020 verotulojen täydennysavustuksen ja valtion rahoituksen tarkat
määrät ovat jo tiedossa, mutta kirkollisverotuloista on kuluvalle vuodelle arvio.

Verotulojen, valtionrahoituksen ja verotulojen
täydennysavustuksen kehitys 2016 - 2020
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Seurakunnan talous ei kestä kirkollisveroprosentin pitämistä nykyisessä 1,5
prosentissa, jolloin olisi odotettavissa jälleen reilusti alijäämäinen tulos
talousarviokaudelle 2021. Kun jo edelliset kaksi tilikautta ovat olleet selkeästi
alijäämäisiä (v. 2018 – 30.839 € ja v. 2019 -108.619 €) ja kuluvakin tilikausi
jäänee selkeästi tappiolliseksi, ei voida alijäämää tehdä lähitulevaisuudessa
enää enempää. Jo kuluvan tilikauden jälkeen ollaan tilanteessa, jolloin
tuomiokapituli voi puuttua seurakunnan talouteen pyytämällä selvitystä
seurakunnan kyvystä jatkaa itsenäisenä seurakuntana.
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Kirkollisveroprosenttia on nostettava, eikä pieni korotus siinä enää riitä
seurakunnan talouden saamiseksi lähellekään nollatulosta, vaikka useita
muitakin talouden sopeuttamiskeinoja käytettäisiin samanaikaisesti.
Verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2021 nykyistä talousarviota hieman
alhaisemmalla tasolla, noin 520.000 € laskettaessa nykyisellä 1,5
kirkollisveroprosentilla. Talousarviossa tullaan käyttämään kirkollisverotulossa
tarkempaa arviota, jonka verottaja julkaisee syksyn aikana. Alla on
esimerkkilaskelma
kirkollisveroprosentin
muutoksen
vaikutuksesta
verokertymään vuodelle 2021.
Kirkollisveroprosentti
1,5
1,65
1,7
1,75

Arvio kirkollisveron määrästä
520.000 €
572.000 €
589.330 €
606.670 €

Kirkollisveroprosentin muutos 1,65 (1,75) prosenttiin vaikuttaisi em. laskelman
mukaan 52.000 € (86.670 €) korotusta seurakunnan kirkollisverotuloihin, mikä
tarkoittaisi 20.000 € vuosiansioilla seurakuntalaiselle 30 € (50 €) korotusta
vuodessa. Mikäli kirkollisvero korotettaisiin 1,65 prosenttiin, jäisi tulos vielä
tappiolliseksi, mutta 1,75 prosenttiin korotettaessa päästäisiin lähelle
nollatulosta.
Esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
vahvistaa vuoden 2021 kirkollisveroprosentiksi 1,75.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä: Sirkka Illikainen poistui 71 § päätöksen jälkeen klo 17.58.
72
Kirkkoherranviraston lisämääräraha ja määrärahan siirto
Kirkkoneuvosto
4/2020
50
§
päätöksen
mukaan:
Teetetään
kirkkoherranviraston asuntoon toimisto- ja kerhokäyttöön soveltuvat
ilmanvaihdon korjaustoimenpiteet, minkä jälkeen voidaan siirtää omaa päivä- ja
perhekerhotoimintaa sekä nuorisotyönohjaajan ja lastenohjaajan toimistot
kirkkoherranviraston asuntopäätyyn.
Inspectan
tutkimusten
toimenpidesuositusten
mukaisesti
myös
kirkkoherranvirastopäädyn portaikkoon ja kellariin KN4/2020 49 § tulee tehdä
ilmanvaihdon muutostöitä kellarista kantautuvien epäpuhtauksien ja hajujen
minimoimiseksi.
Ilmanvaihdon muutosten lisäksi joudutaan kerho- ja toimistotiloiksi muutettavaa
asuntoa kalustamaan ja hankkimaan joitakin laitteita. Suurimmaksi osaksi
kalusteissa ja esim. keittiötarvikkeissa käytetään seurakunnan omaa, jo
muualla käytössä olevia tai käytöstä poistettuja kalusteita tai tarvikkeita, jottei
niihin käytettävä rahasumma kasvaisi kovin korkeaksi. Kaikkea ei kuitenkaan
löydy omasta takaa, joten niihinkin tarvitaan rahaa.
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Kuluvana vuonna on Pikku-pappilan invaluiskan rakentamiseen varattu
talousarvioon yhteensä 6.500 €. Talouspäällikön kymmenelle ranualaiselle
rakennus- ja maanrakennusyritykselle lähettämään tarjouspyyntöön ei saatu
yhtään tarjousta. Useimmat yrittäjät kertoivat jo talouspäällikön ennen
tarjouspyyntöä tekemään soittoon, etteivät pysty tarjousta tekemään kiireisen
työtilanteensa vuoksi, kun sekä myöhäinen kesäntulo että koronatilanne olivat
ruuhkauttaneet tämän vuoden töitä, joten näille ei edes tarjouspyyntöä
lähetetty. Koska Pikku-pappilan invaluiska ei toteudu kuluvana vuonna,
voitaisiin siitä vapautuvia varoja siirtää kirkkoherranviraston korjaustöihin ja
kalustukseen.
Arviot verollisen määrärahan tarpeesta (kp 1015090000);
Kirkkoherranvirastopäädyn portaikko IV-työt
2.600 €
Asuntopäädyn / tulevan kerhotilan IV-, atk-, paloilmoitintyöt 7.300 €
Kalustus, laitteet, tarvikkeet ja muut korjaustyöt
3.100 €
Yhteensä
13.000 €
Pikku-Pappilan invaluiska (kp1015090030)
-6.500 €
Lisämäärärahan tarve
6.500 €
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 6.500 €
lisämäärärahan kirkkoherranvirastorakennuksen korjaustöihin sekä asunnon eli
tulevien kerho- ja toimistotilojen kalustukseen, laitteisiin ja tarvikkeisiin.
Kirkkoherranvirastorakennukseen tarvittavasta rahoituksesta siirretään Pikkupappilan kuluvana vuonna toteutumatta jäävän invaluiskan määrärahoista
6.500 € kattamaan osa kuluista. Pikku-pappilan invaluiskan rakentamiseen
varataan vuoden 2021 talousarvioon tarvittavat varat.
Päätös: Hyväksyttiin.
73
Jumalanpalvelusten kausisuunnitelman hyväksyminen
Kirkkoherra on laatinut liitteen 24 mukaisen jumalanpalvelusten
kausisuunnitelman ajalle 1.10.2020 - 31.1.2021. KJ 2:2 mukaan
päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkoissa sunnuntaisin ja
kirkollisina juhlapäivinä. Jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja
valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä
tilaisuuksia varten määrätty. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen
mukaan.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalveluksen kausisuunnitelman
ajalle 1.10.2020 - 31.1.2021 liitteen 24 mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
74
Kolehtisuunnitelman hyväksyminen
Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista.
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
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päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty
kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti. (KJ 2:8).
Suunnitelmassa on otettu huomioon kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin
määräämien kolehtien lisäksi oman seurakunnan työalat ja paikkakunnan muu
hengellinen toiminta. Käytännössä pieni joustavuus kolehtisuunnitelman
toteuttamisessa lienee edelleen hyvä jumalanpalveluksissa vierailevien tai
avustavien järjestöjen suhteen. Kolehtisuunnitelma on liitteenä 25.
Esitys
(khra):
Kirkkoneuvosto
hyväksyy
liitteen
25
mukaisen
kolehtisuunnitelman ajalle 1.10.2020 – 31.12.2020. Kirkkoherralla on oikeus
poikkeustapauksissa ns. vapaitten kolehtipyhien osalta vaihtaa kolehdin aihetta
tai niiden keskinäistä järjestystä, mikäli hän katsoo sen kohtuulliseksi
jumalanpalveluksessa vierailevaa tai avustavaa järjestöä ajatellen.
Päätös: Hyväksyttiin.
75
Eron myöntäminen Sanna Paunalle kirkkoneuvoston varajäsenyydestä sekä uuden
varajäsenen valitseminen
Kirkkoneuvoston varajäsen Sanna Pauna on kirkkovaltuuston puheenjohtajalle
Anitta Jaakolalle 14.9.2020 klo 11:16 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut
eroavansa kirkkoneuvoston varajäsenyydestä. Anitta Jaakola on välittänyt
sähköpostin edelleen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle Pentti Kalliorannalle
sekä kirkkoneuvoston sihteerille Kati Hannulalle 14.9.2020 klo 12.46. Sanna
Pauna on kirkkoneuvostossa Jonna Sarajärven henkilökohtainen varajäsen.
Päätös eron myöntämisestä Sanna Paunalle sekä uuden varajäsenen
valitsemisesta Jonna Sarajärven henkilökohtaiseksi varajäseneksi on
kirkkovaltuuston asia, koska kirkkovaltuusto (KV 1/2019 8 §) on valinnut Sanna
Paunan tehtävään kirkkoneuvoston toimikaudeksi 2019 - 2020.
Kirkkoneuvostossa ei tehdä esitystä henkilöstä.
Kirkkojärjestyksen mukaan KJ 8:5,3
”Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu
kokouskutsussa.”
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
myöntää Sanna Paunalle eron kirkkoneuvoston varajäsenyydestä ja valitsee
kirkkoneuvoston jäljellä olevalle kaudelle Jonna Sarajärvelle henkilökohtaisen
varajäsenen. Valinnassa on otettava huomioon, mitä KL 23:8 säädetään
naisten ja miesten osuudesta kirkollisissa toimielimissä.
Päätös: Hyväksyttiin.
76
Tiedoksiantoasiat
1. Seurakunnan tilastoraportti tammi-kesäkuulta 2020 on liitteenä 26.
Seurakunnan jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 3.346 henkeä. Laskua
jäsenistössä oli tammikuun alusta kesäkuun loppuun 40 henkeä. Selkeästi
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suurin muutos tuli vainajien määrässä, joita kuudessa kuukaudessa oli 41,
kun koko edellisvuonna kuolleita oli 40.
2. Seurakunnan tuloslaskelma tammi-kesäkuulta 2020 on liitteenä 27. Kesäkuun
2020 lopussa oli alijäämää reilut 14.000 € kun edellisvuoden samaan aikaan
sitä oli vajaat 1.900 €.
Suurimmat erot tulivat kirkollisveroissa, jotka olivat kuluvana vuonna
kesäkuun loppuun mennessä reilut 13.400 € edellisvuotta alhaisemmat.
Toimintatuottoja oli reilut 12.000 € edellisvuotta enemmän, mikä selittyy lähes
yksinomaan puun myyntituottojen reilun 14.000 € kasvusta.
Palveluiden ostoissa oli kasvua edellisvuoteen vajaat 19.100 €. Se selittyy
pääosin vajaat 14.000 € edellisvuotta korkeammilla puutavaran myyntikuluilla,
asiantuntijapalveluiden 3.100 € kasvulla, keväällä 2020 tehdyistä
seurakuntatalon ja koko kirkkoherranvirastonrakennuksen sisäilma- ja
rakennetutkimuksilla sekä rippikoulujen siirtämisestä pois seurakunnan
omista tiloista. Sen sijaan aineiden ja tarvikkeiden ostoissa oltiin kuluvana
vuonna reilut 11.000 euroa alhaisemmalla tasolla, mihin vaikutti pääosin
edellisvuotta reilut 8.800 € alhaisemmat kone- ja laitehankinnat.
Henkilöstökuluissa oli kasvua edellisvuoteen reilut 5.200 €, johtuen pääosin
KiKy-sopimuksen
purkamisesta
ja
työehtosopimuksen
mukaisista
palkankorotuksista. Koronan ja heikon taloustilanteen vuoksi diakonia
avustukset nousivat vajaat 2.700 € edellisvuoden vastaavaan aikaan
verrattuna.
3. Luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen kokoontuminen / ideariihi
pidetään keskiviikkona 30.9.2020 klo 17 seurakuntatalossa. Asiana ovat
mm. talouden sopeuttaminen ja pitkän tähtäimen suunnitelman ja strategian
teon pohjustus luottamuselinten käsittelyä varten. Talouspäällikkö lähettää
kutsut asianosaisille.
4. Kirkkoherran ja kappalaisen keskinäiset vastuualueet muuttuvat kappalaisen
tekemän ja kirkkoherran hyväksymän aloitteen perusteella. Kappalaiselta
kirkkoherralle siirtyy kasvatustyö ja kirkkoherralta kappalaiselle siirtyy
diakoniatyö. Muutos toteutetaan loppuvuoden 2020 aikana. Muutetaan
kirkkoherran ja kappalaisen palkkojen kustannusjakoa muutoksen johdosta.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
77
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
KL 10:6: "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 viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi."
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Kirkkoneuvoston, jonka tulee panna valtuuston päätökset täytäntöön, tulee
ennen sitä tutkia niiden laillisuus. Tämän se tekee läpikäydessään valtuuston
pöytäkirjan.
Kirkkovaltuuston 2/2020 27.4.2020 ja 3/2020 10.6.2020 pidettyjen kokousten
pöytäkirjat käytiin läpi kirkkoneuvoston kokouksessa.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 2/2020 27.4.2020 ja
3/2020
10.6.2020
pidettyjen
kokousten
päätökset
laillisiksi
ja
täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
78
Muut asiat
Keskusteltiin hautaustoimesta
kirkonkylän osalta.

ja

hautausmaan

käyttösuunnitelmasta

79
Kirkkoneuvoston seuraava kokous
Esitys: Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään seurakuntatalon salissa
maanantaina 12.10.2020 klo 17.
Päätös: Hyväksyttiin.
80
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Esitys: Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 16.9.30.9.2020 lukuun ottamatta KL 25:8 ja JulkiL 6:24 lueteltuja salassa pidettäviä
asioita. Ilmoitus nähtävänä olosta pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 15.9.30.9.2020.
Päätös: Hyväksyttiin.
81
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 28 on kirkkoneuvoston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen
28 mukaisena (liitetään pöytäkirjaan).
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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82
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21. Laulettiin virsi 548.

PENTTI KALLIORANTA
Pentti Kallioranta
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

SULO KARJALAINEN
Sulo Karjalainen
pöytäkirjantarkastaja

TOIVO SÄÄSKILAHTI
Toivo Sääskilahti
pöytäkirjantarkastaja
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