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matkakorvaukset kokouksiin vuodelle 2022
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Muutoksenhakuohje
Kokouksen päättäminen

Laulettiin virsi 442. Kirkkoherra luki Ps. 133:1 ja piti alkurukouksen.
28
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
29
Kokouksen laillisuus
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja (KJ 8:5,
1. mom.).
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5, 2. mom.).
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan antama kuulutus, joka sisältää kokouksen asialuettelon, on
asetettu nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 26.10.2021 ja pidetään nähtävillä 2.11.2021
saakka. Kokouskuulutus ja kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty sähköpostitse kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 26.10.2021.
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
30
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.
31
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kullervo Palovaara ja Eija Ruonala.
32
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Kullervo Palovaara ja Eija Ruonala.
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33
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
34
Pikku-pappilan invaluiskan lisämääräraha
(KN 6/2021 98b §)
Kirkkoneuvosto KN 6/2021 98a § on hyväksynyt Pikku-pappilan invaluiskan rakentamiseksi
sekä kuistin oikaisemiseksi kokonaisedullisimpana M. Koukkula Ky:n tarjouksen. M. Koukkulan
tarjous töineen ja tarvikkeineen on arvonlisäverollisena yhteensä 14.074 euroa
Koska talousarvioon varattu 6.500 euron määräraha ei riitä, tulee anoa 7.600 euroa lisämäärärahaa hankkeen toteuttamiseksi.
Esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 7.600 euron lisämäärärahan hyväksymistä Pikku-pappilan invaluiskan rakentamisen ja kuistin oikaisun toteuttamiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
35
Vuoden 2022 talousarvion sitovuus
Kirkkoneuvosto 7/2021 115 § Ranuan seurakunnan taloussäännön 3 § mukaan kirkkovaltuusto
päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustaso voi olla erilainen talousarvion eri osissa. Kirkkovaltuusto päättää, millä pääluokka-,
tehtäväalue- tai muulla tasolla talousarvio on sitova brutto- ja millä tasolla nettoperiaatteen mukaan. Kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvosto voivat antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta.
Esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2021 talousarvion sitovuustasosta seuraavaa:
1)

Pääluokan sisällä tehtäväalueesta eli kustannuspaikasta / tulosyksiköstä toiseen kustannuspaikkaan / tulosyksikköön tehtävissä määrärahasiirroissa päätöksen tekee kirkkoneuvosto. Määrärahojen sitovuus kirkkovaltuustoon nähden on pääluokan ulkoinen toimintakate. Investointiosassa kirkkovaltuustoon nähden sitovia ovat kohteille myönnetyt määrärahat.

2)

Tehtäväalueelta eli kustannuspaikasta / tulosyksiköstä toiseen kustannuspaikkaan / tulosyksikköön tehtävistä määrärahasiirroista päättävät työaloista vastaavat viranhaltijat omien
työalojensa osalta sillä edellytyksellä, etteivät työalojen nettomenot ylity, muutoin määrärahasiirroista päättää kirkkoneuvosto. Määrärahojen sitovuus kirkkoneuvostoon nähden on
kustannuspaikan / tulosyksikön ulkoinen toimintakate.

3)

Tehtäväalueen eli kustannuspaikan / tulosyksikön sisällä tililtä toiseen tehtävissä määrärahasiirroissa päätökset tekevät pääluokan 2 Seurakunnallinen toiminta sekä pääluokan 1
Hallinto, kustannuspaikkojen / tulosyksiköiden Kirkonkirjojen pito ja Kirkkoherranvirasto
osalta kirkkoherra ja muilta osin talouspäällikkö.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
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36
Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
Kirkkoneuvosto 7/2021 116 § Seurakunnan kirkollisveroprosentti nostettiin kuluvalle vuodelle
1,5 prosentista 1,75 prosenttiin. Kirkollisveroprosentin noston 1,75 prosenttiin ja vuosille 2021
ja 2022 suunniteltujen metsätuottojen ansiosta saatiin tehtyä kuluvalle vuodelle ylijäämäinen
talousarvio, mutta suunnitelmavuodet 2022-2023 olivat edellisessä talousarviossa alijäämäisiä.
Seurakunnan kumulatiivinen kirkollisverotulokertymä oli reilut 485.300 euroa syyskuun 2021 verotilityksessä. Tämä oli edellisvuoteen verrattuna 22,6 % korkeampi, mikä selittyy pääosin kirkollisveroprosentin korotuksella edellisvuodesta. Mikäli verotulot vuodelle 2021 jakaantuisivat
tasaisesti kaikille vuoden kuukausille, olisi kirkollisverotuloja kertymässä seurakunnalle n.
647.000 euroa, kun talousarviossa niitä oli kuluvalle vuodelle 630.000 euroa.
Verotuloja on tullut kuluvana vuonna seurakunnille odotettua enemmän ja lokakuun 2021 alusta
sovellettavaa kirkollisverojen uuden jako-osuuden muutoksen myötä aiempia verotilityksiä oikaistaan jo kuluvana vuonna. Näin ollen oletettavaa on, että verotulokertymä kuluvalle vuodelle
on luultavasti lähempänä talousarviota kuin syyskuun lopun tilitys antaisi laskennallisesti.
Kunnan jäsenmäärään perustuva seurakunnille tilitettävä valtionrahoituksen määrä pysynee lähes aiempien vuosien tasolla, joskin kunnan väkimäärän vähentyessä siinä on odotettavissa
pientä laskua.
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 jatkossa 70.000 - 80.000 euron vuosittaiselle tasolle, kun ennen uudistusta edeltävinä
vuosina avustuksen määrä oli n. 138.000-163.000 euroa.
Seurakunnan selkeästi suurin ja erittäin merkittävä menoerä ovat henkilöstökulut. KirVESTES
(2020 - 2022) sopimuskausi päättyy 28.2.2022 ja uudet työehtosopimusneuvottelut ovat täysin
kesken. Kirkon työmarkkinalaitoksella ei ole antaa seurakunnille tässä vaiheessa mitään prosenttiennustetta palkkauksen kehityksestä 1.3.2022 alkavalle sopimuskaudelle, mutta Kirkon
työmarkkinalaitos arvioi, että korotukset ovat oletettavasti tuntuvat. Tulevien palkankorotusten
myötä on veroprosentin määrittelyssä huomioitava sen myötä henkilöstökulujen kasvu ellei henkilöstöstä saada tuntuvia säästöjä esimerkiksi henkilöstövaihdosten myötä.
Seuraavassa taulukossa ovat toteutuneet kirkollisverotulot, yhteisöverot, valtionrahoitus ja verotulojen täydennysavustukset vuosilta 2016 –2020. Vuoden 2021 verotulojen täydennysavustuksen ja valtion rahoituksen tarkat määrät ovat jo tiedossa, mutta kirkollisverotuloista on kuluvalle vuodelle talousarvioluku.
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Pihlajaharjun leirikeskus saatiin myytyä kuluvana vuonna, minkä myötä siitä aiheutuneista kustannuksista saadaan säästöä edellisvuosiin verrattuna. Myynti helpottaa siten seurakunnan taloutta. Vaikka henkilöstökulut palkankorotusten myötä nousisivat, on nykyisellä henkilöstömäärällä henkilötyövuosissa saatu säästöä edellisvuosiin verrattuna. Tämä vähentää puolestaan
henkilöstökuluja.
Vaikka seurakunnan talous onkin hieman edellisvuotta paremmalla tasolla, on silti syytä pitää
kirkollisveroprosentti entisellään, jotta saataisiin tehtyä talousarvio edellisen talousarvion suunnitelma vuosien (TS 2022 -31.400 euroa ja TS -65.200 euroa) tasoa selkeästi paremmaksi.
Esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi 1,75.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
37
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot ja matkakorvaukset kokouksiin vuodelle 2022
Kirkkoneuvosto 7/2021 117 § vuonna 2021 maksetaan kokouspalkkioita kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksista 30 € / kokous, kirkkoneuvoston nimeämien työryhmien kokouksista
25 € / kokous. Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksista.
Matkakorvaukset kokouksiin on maksettu kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) matkustussäännön mukaan ilman päivärahoja.
Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2022 on seuraava:
Hallintoelin
1. Kirkkovaltuusto
2. Kirkkoneuvosto
3. Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä
•
•
•
•

palkkio / kokous
30 €
30 €
25 €

matkakorvaukset kokouksiin maksetaan kirkon virkaehtosopimuksen matkustus- säännön
mukaan ilman päivärahoja
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lähettämiin koulutus- ja kokoustilaisuuksiin osallistuville luottamushenkilöille maksetaan matkakorvaukset ja päivärahat kirkon virkaehtosopimuksen mukaisesti tehdyn matkalaskun perusteella
ansionmenetyskorvauksia ei makseta
puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kokouspalkkio 50 % korotettuna kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksista.

Esitys (khra, talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi yllä esitetyn
palkkiosäännön.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
38
Eron myöntäminen Risto Huoviselle kirkkoneuvoston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen
valitseminen
Kirkkoneuvosto 7/2021 120 § Risto Huovinen on jättänyt eroanomuksen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä sähköpostitse 12.8.2021.
KL 23:6,1: Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun
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luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö
on.
Päätös luottamustoimesta vapauttamisesta sekä uuden varajäsenen valitsemisesta kirkkoneuvostoon Juhani Savolaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi on kirkkovaltuuston asia, koska
kirkkovaltuusto (KV 1/2021 8 §) on valinnut Risto Huovisen tehtävään kirkkoneuvoston toimikaudeksi 2021 - 2022. Kirkkoneuvostossa ei tehdä esitystä henkilöstä.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vapauttaa Risto
Huovisen luottamustoimestaan ja valitsee kirkkoneuvoston jäljellä olevalle kaudelle Juhani Savolaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Valinnassa on otettava huomioon, mitä KL 23:8 säädetään naisten ja miesten osuudesta kirkollisissa toimielimissä.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto vapautti Risto Huovisen luottamustoimestaan ja valitsi
jäljellä olevalle kaudelle kirkkoneuvostoon Juhani Savolaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Vesa Kekosen.
39
Vuoden 2022 talousarvioavustukset lähetysjärjestöille, Kirkon Ulkomaanavulle ja muille kirkollisille järjestöille
Kirkkoneuvosto 7/2021 122 § liitteenä 30 (KV 3/2021 liite 7) on luettelo avustusta hakeneista,
vuoden 2021 avustusmäärärahat sekä esitys vuodelle 2022.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2022 avustukset myönnetään liitteen 30 mukaisesti. Liite säilytetään kirkkovaltuuston pöytäkirjan liitteenä.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä: Eero Österberg poistui esteellisenä 40 § käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
40
Ranuan Kehitysvammaisten tuki ry:n avustusanomus vuodelle 2022
Kirkkoneuvosto 7/2021 123 § Ranuan Kehitysvammaisten tuki ry anoo 12.6.2021 päivätyllä,
yhdistyksen sihteerin allekirjoittamalla hakemuksella Ranuan seurakunnalta 300 € tukea toimintaansa. Avustushakemus on liitteenä 31 (KV3/2021 liite 8). Liite säilytetään kirkkovaltuuston
pöytäkirjan liitteenä.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myöntää Ranuan Kehitysvammaisten tuki ry:lle 300 € avustuksen vuoden 2022 talousarviomäärärahoista.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
41
Ranuan Kielaat ry:n (aik. Partiolippukunta Kielaat ry) avustusanomus vuodelle 2022
Kirkkoneuvosto 7/2021 124 §: Partiolippukunta Kielaat ry anoo 21.9.2021 päivätyllä lippukunnan
sihteerin seurakunnalle toimittamalla hakemuksella vuodelle 2022 avustusta 20 € / lippukunnan
jäsen. Lippukunnalla on 52 jäsentä, joista alle 18 vuotiaita jäseniä on 34. Lisäksi lippukunta anoo
käyttöönsä kylmän varastotilan kirkkoherranviraston pihapiiristä. Avustushakemus on liitteenä
32 (KV3/2021 liite 9). Liite säilytetään kirkkovaltuuston pöytäkirjan liitteenä.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myöntää partiolippukunta Kielaat ry:lle vuodelle 2022 talousarvioavustuksen 20 € / jäsen, yht. 1 040 €. Lisäksi
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seurakunta antaa veloituksetta lippukunnan käyttöön kirkkoherranviraston autotallirakennuksesta n. 5,5 m2 suuruisen varastotilan, johon on oma sisäänkäynti. Varastotila on lippukunnan
käytössä toistaiseksi, ellei seurakunta tarvitse tilaa omaan käyttöönsä.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Täydennys kirkkoneuvoston esitykseen (khra): Partiolippukunta Kielaat ry on muuttanut nimensä kuluvana vuonna muotoon Ranuan Kielaat ry. Päivitetään kirkkovaltuuston päätökseen
lippukunnan ajantasainen nimi.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin. Todettiin lippukunnan nimen olevan Ranuan Kielaat ry.
42
Simojärven hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaan kartan päivitys
Kirkkoneuvosto 8/2021 139 §: Simojärven hautausmaan aiempi hautakartta on epätarkka ja
kartassa on ollut useita puutteita, virheitä ja eroavaisuuksia maastoon ja hautakirjanpitoon nähden, eikä se ollut aiemmin sähköisessä muodossa. Näin ollen kartta oli syytä päivittää ja siirtää
samalla sähköiseen muotoon.
Hautakartan päivityksen yhteydessä suunniteltiin hautausmaalle kellotapulin pohjoispuolelle
uusi uurna-alue, kun aiemmin hautausmaalla ei ollut lainkaan uurna-aluetta. Lisäksi suunniteltiin
ja piirrettiin hautausmaalle myös uusia arkkuhauta-alueita tulevaisuutta varten. Kartan päivitys
on tehty yhteistyössä viiden Lapin AMK maanmittausinsinööri opiskelijan (Mikko Sipola, Riku
Nevanperä, Jere Suoraniemi, Pekka Niska ja Eetu Lämsä) kanssa.
Digitaalisten maastomittausten perusteella uuteen hautakarttaan saatiin entistä tarkemmat tiedot. Aiemman hautakartan ja hautakirjanpidon mukaan hautasijoja eri hautapaikoissa ja jopa
hautarivejä oli useilla alueilla huomattavasti enemmän kuin mitä maastoon todellisuudessa
mahtuu. Uusi hautakartta täsmäytettiin hautakirjanpidon kanssa ja poistettiin hautakirjanpidosta
sellaiset hautapaikat ja -rivit, joita ei todellisuudessa ollut. Hautausmaan kartta saatiin valmiiksi
lokakuussa 2021.
Hautausmaan kaakkoisosassa olevien kaikkein vanhimpien hautojen vainajien tietoja ei löytynyt
lainkaan seurakunnan hautakirjanpidosta. Osa em. alueen vainajista on haudattu alueelle ennen kuin Ranuan seurakunta aloitti toimintansa. Tämän vuoksi maastomittausten lisäksi em.
alueen vanhat haudat kuvattiin ja dokumentoitiin, ja niiden perusteella voidaan päivittää tiedot
hautakirjanpitoon muistomerkeistä saaduin tiedoin.
Koska hautausmaan uusien arkkuhauta-alueiden ja uuden uurnahauta-alueen tietoja ei ole päivitetty Simojärven hautausmaan käyttösuunnitelmaan, päivitetään niiden tiedot ja muut tarvittavat tiedot hautausmaan käyttösuunnitelmaan liitteeseen 35 (KV3/2021 liite 10). Simojärven hautausmaan uusi ja digitaalinen kartta on liitteessä 36 (KV3/2021 liite 11). Uurna-alueen mitoitukset, uurna-alueen tarkempi kartta sekä raportti digitointityöstä ovat liitteessä 37 (KV3/2021 liite
12).
Hautausmaan käyttösuunnitelma ja uusi hautausmaan kartta liitteineen tulee kirkkoneuvoston
esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Oulun hiippakunnan tuomikapitulin vahvistettavaksi.
Esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi Simojärven hautausmaan päivitetyn käyttösuunnitelman liitteen 35 (KV 3/2021 liite 10) mukaisesti sekä hautausmaan uuden digitoidun kartan liitteiden 36 (KV 3/2021 liite 11) ja 37 (KV 3/2021 liite 12) mukaisesti. Kirkkovaltuuston päätös on alistettava Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Liitteet säilytetään kirkkovaltuuston pöytäkirjan liitteenä.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
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Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden seurakuntavaalien kokouspalkkiot ja matkakorvaukset
kokouksiin vuodelle 2022
Kirkkoneuvosto 8/2021 143 §: Vuonna 2021 maksetaan kokouspalkkioita kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston kokouksista 30 euroa / kokous, kirkkoneuvoston nimeämien työryhmien kokouksista 25 euroa / kokous. Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla
korotettuna kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksista.
Matkakorvaukset kokouksiin on maksettu kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) matkustussäännön mukaan ilman päivärahoja.
Esitys seurakuntavaalien kokousten palkkiosäännöksi vuodelle 2022 on seuraava:
Hallintoelin
Vaalilautakunta

palkkio / kokous
30 euroa

• matkakorvaukset kokouksiin maksetaan kirkon virkaehtosopimuksen matkustus- säännön
mukaan ilman päivärahoja
• kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lähettämiin koulutus- ja kokoustilaisuuksiin osallistuville
luottamushenkilöille maksetaan matkakorvaukset ja päivärahat kirkon virkaehtosopimuksen
mukaisesti tehdyn matkalaskun perusteella
• ansionmenetyskorvauksia ei makseta
Esitys (khra, talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi yllä esitetyn
palkkiosäännön.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
44
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Kirkkovaltuusto päättää 1) minä aikana tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja 2) minä aikana ilmoitus nähtävänä olosta pidetään seurakunnan ilmoitustaululla.
Esitys: Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.11. –
2.12.2021 ja ilmoitus nähtävänä olosta pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 3.11. – 2.12.2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
45
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 13 on kirkkovaltuuston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen 13 mukaisena.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
46
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37.

