Ranuan seurakunta

Pöytäkirja KV4/2018

Pappilantie 11 D 1
97700 RANUA

20

2.10.2018

KIRKKOVALTUUSTO
Aika

tiistai 2.10.2018 klo 18:30

Paikka

Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1 seurakuntasali

Läsnä

Salmela Heino
Hiltunen Annamari
Höyhtyä Sanna-Leena
Illikainen Kaisa
Kuha Auli
Löppönen Esko
Niemelä Janne
Ranua Veijo
Ruonala Eija
Sääskilahti Toivo
Karttunen Ulla
Saaranen Kirsi
Österberg Eero

puheenjohtaja

Muut

Kallioranta Pentti
Hannula Kati

kirkkoneuvoston pj., khra
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Impiö Paula
Jaakola Anitta
Sarajärvi Hilkka
Sarajärvi Jonna
Savolainen Juhani

varapuheenjohtaja

Laulettiin virrestä 428:1-4, kirkkoherra luki Matt. 22:34-40 ja piti alkurukouksen.
38
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.52.
39
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
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kokousta. (KJ 8:5, 2. mom.)
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan antama kuulutus, joka sisältää kokouksen
asialuettelon, on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 22.9. – 2.10.2018
ja lähetetty jäsenille 22.9.2018.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
40
Kokouksen päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla (KL 7:4).
Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään poissaolevien
esteet sekä varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
41
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sanna-Leena Höyhtyä ja Kaisa
Illikainen.
42
Ääntenlaskijat
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Sanna-Leena Höyhtyä ja Kaisa Illikainen.

43
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintämerkintä: Annamari Hiltunen poistui kokouksesta klo 19.04 § 44
käsittelyn aikana.
44
Vaalilautakunnan täydentäminen
KN 6/2018 95 §:
Kirkkovaltuuston 3/2018 24.4.2018 vaalilautakunnan valintaa koskevat
päätökset on tehty kirkkolainsäädännön pohjalta, joka oli voimassa 15.4.2018
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asti. Kyseisen lainsäädännön mukaan vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja
vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä.
Kirkollisessa lainsäädännössä vaalilautakunnan jäsenen esteellisyydestä ei
15.4.2018 asti ole ollut säännöksiä. Mainittuun päivämäärään asti
seurakuntavaalin ehdokas tai hänen läheisensä on voinut kirkkohallituksen
tulkinnan mukaan toimia vaalilautakunnan jäsenenä rajoitetusti
Eduskunnan vahvistaman 16.4.2018 voimaan astuneen kirkkolain mukaan
seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja
vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä.
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat
jäsenten sijaan. KL 23:19, 1 (6.4.2018/209) Uuden kirkkolain mukaisesti, mikäli
kirkkoherra on valittu vaalilautakuntaan, hän ei ole siinä virkansa puolesta, ja
häntä koskevat samat esteellisyyssäännöt kuin muitakin vaalilautakunnan
jäseniä ja varajäseniä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi
olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan
aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. KL 23:19,4 (6.4.2018/209)
Uusien säännösten myötä ovat siis tulleet aikaisempaan tulkintaan verrattuna
yksiselitteiset ja sitä huomattavasti tiukemmat esteellisyyssäännökset.
Kirkkovaltuuston vaalilautakuntaa koskevien päätösten voidaan katsoa olevan
sinänsä myös uuden kirkkolain mukaisia, koska vaalilautakunnan asettaminen
oli tehtävä jo hyvissä ajoin ennen ehdokasasettelua. Esteellisyyssäännökset
eivät
myöskään
luonnollisesti
koske
ennen
valitsijayhdistysten
perustamisasiakirjojen jättämistä pidettävää ensimmäistä kokousta. Jatkoa
varten kirkkovaltuuston voi olla tarpeen täydentää vaalilautakuntaa siten, että
sen kokoonpano säilyy lain mukaisena siinäkin tapauksessa, että joku
vaalilautakunnan jäsenistä tai hänen KL 23:9, 4 mainittu läheisensä asettuu
ehdolle seurakuntavaalissa, jolloin jäsen tai varajäsen menettää kelpoisuutensa
tehtävään vaalilautakunnassa. Vaalilautakunnan jäsenmäärää ei liene tarpeen
kasvattaa, vaan täydentäminen voi tapahtua valitsemalla tarpeellinen uusia
varajäseniä.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi kirkkolain muutokset, jotka vaikuttavat vaalilautakunnan
kokoonpanoon ja vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyteen
sekä täydentää tarpeen vaatiessa vaalilautakuntaa sopivaksi katsomallaan
määrällä varajäseniä.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Valittiin vaalilautakunnan 3. varajäseneksi Ulla
Karttunen ja 4. varajäseneksi Matti Pauna.
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45
Vaalilautakunnan puheenjohtajan valitseminen
KN 7/2018 115 §:
Kirkkovaltuusto
valitsi
kokouksessaan
3/2018
vaalilautakunnan
puheenjohtajaksi Anitta Jaakolan. Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen
jättämisen määräajan päätyttyä 17.9.2018 klo 16 vaalilautakunta totesi
kokouksessaan 2/2018 18.9.2018, Anitta Jaakola on asetettu ehdolle
seurakuntavaaleihin. Näin ollen hän on menettänyt kelpoisuutensa tehtävään
vaalilautakunnassa.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee vaalilautakunnalle puheenjohtajan.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Valittiin vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Jenna
Pirttijärvi.
46
Lisämäärärahan myöntäminen kirkkoherranviraston vesivahingon korjaustöihin
KN5/2018 § 75 Kirkkoherran virastorakennuksen asunnon puoleisen päädyn
kellarissa on havaittu 9.5.2018 vesivahinko. Kellarin betonisella lattialla oli vettä
muutama sentti kattilahuoneessa, joka on huomattavasti alempana muuta
kellaria. Muualla asunnon päädyn kellarin teknisissä tiloissa ja asukkaan
varastossa vettä oli alle sentin rajoittuen saunaan vievän käytävän puoleen
väliin. Pesuhuoneessa, saunatiloissa ja kirkkoherranviraston seurakunnan
puoleisissa tiloissa ei ollut näkyvillä vettä, joskin betonisen lattian sisällä sitä voi
olla myös paikoissa, jotka eivät näy. Vahinkotiloissa on vesihälytysanturi ja
hälytykset siitä RLTV:lle toimivat moitteettomasti, mutta vahinkoalueen vesi ei
osunut anturiin, kun lattian kaadot käänsivät anturin vierestä veden virtauksen
lattiakaivoon.
Seurakuntamestari tiedotti talouspäällikköä heti vahinkohavainnon tehtyään,
pyysi vesilaitosta katkaisemaan veden runkolinjasta ja aloitti veden poiston mm.
pumppaamalla sekä tilasi paikallisen putkimiehen kartoittamaan vuodon syytä.
Putkimiehen
mukaan
vesivahinko
johtui
salaojitusputkien
kellarin
tarkastuskaivon kautta kellariin nousseesta vedestä. Talouspäällikön pyynnöstä
seurakuntamestari tilasi salaojajärjestelmän poistoputkessa olevan tukokseen
putsauksen, minkä seurauksena ongelma saatiin toistaiseksi ratkaistua.
Talouspäällikkö teki 9.5. asiasta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle ja informoi
työntekijöiden lisäksi myös asukasta asiasta.
Vakuutusyhtiö suosittanee jotakin vahinkokartoittajaa paikalle arvioimaan
tarvittavat toimenpiteet asian korjaamiseksi ja talouspäällikkö huolehtii asian
toimeenpanosta. Vahinkokartoittaja antaa tarkastuksen tehtyään raportin
vaurioista ja toimenpidesuosituksen, minkä jälkeen voidaan pyytää tarjouksia
tarpeen mukaisista korjaustoimista.
KN

5/2018

esitys

(talousp.):

Talouspäällikkö

huolehtii

vakuutusyhtiön
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suositteleman vahinkokartoittajan sekä kuivatuksen tilauksesta. Kartoituksen
jälkeen hän tuo vahinkoraportin toimenpidesuosituksineen kirkkoneuvoston
käsittelyyn, jossa päätetään mahdollisista jatkotoimista.
KN 5/2018 KN päätös: Hyväksyttiin.
OP Vakuutus teki 30.5.2018 kielteisen päätöksen vesivahingon aiheuttamien
korvausten maksusta, sillä perusteella, ettei salaojitusjärjestelmä kuulu
vakuutuksen piiriin. Kun vakuutusyhtiö ei vahinkoa korvaa lainkaan, eikä
määrittele myöskään kosteusmittaajaa tai kuivattajaa, kilpailutti talouspäällikkö
kosteusmittaukset ja kuivatuksen. Kilpailutuksen perusteella Polygon Finland
kävi tekemässä ensimmäiset kosteusmittaukset sekä asbestikartoituksen
20.6.2018, jotka rajoittuivat pelkästään asunnon puoliseen päätyyn, vaikka
heille kerrottiin vesivahinkoepäilyn saaneen alkunsa seurakunnan puoleisen
osan kellarissa havaitusta kosteasta halkeamasta. Tarkastusraportti
ensimmäisestä 20.6. tehdystä kosteusmittauksesta toimenpidesuosituksineen
on [KN 6/2018] liitteessä 28 ja asbestikartoitus [KN 6/2018] liitteessä 29.
Purkutarjouspyyntöjen tekovaiheessa talouspäällikkö pyysi Polygonia
mittaamaan myös seurakunnan puoleisen päädyn, jotta senkin tilanne saadaan
kartoitettua. Polygon teki uuden kosteuskartoituksen toimenpidesuosituksineen
7.8.2018, josta on tarkastusraportti [KN 6/2018] liitteessä 30.
Rakennuksen kellarikerroksen lattian kosteusarvot ovat erittäin laajalta alueelta
korkeat, samoin kosteutta löytyi osasta seinien alaosista. Raportin 7.8. mukaan
alapohjan hiekkatäyttö on märkää ja se on saatava kuivatetuksi.
Talouspäällikön soittaessa 9.8. Polygon Kosuselle kertoi hän, ettei kuivatusta
kannata edes aloittaa, ennen kuin vahingon aiheuttaneeseen salaojitusjärjestelmään tai muuhun vesivahingon aiheuttaneeseen ongelmaan on tehty
jatkotutkimukset ja tarvittavat korjaustoimenpiteet, jottei ongelma uusiudu heti
kuivatuksen jälkeen.
Jotta saadaan poistettua vesivahinkoon liittyvä ongelma, on tehtävä
jatkotutkimuksia ainakin salaojitusjärjestelmän suhteen sekä korjaavia
toimenpiteitä saatujen tulosten mukaisesti. Talouspäällikkö soitti 9.8.2018
Prodecon Risto Ruokamolle ja kysyi, voisiko hän tehdä tutkimus- ja
korjaussuunnitelmat, sekä toimia valvojana niissä. Ruokamo lupasi ottaa
projektin hoitaakseen.
Kun vahingon aiheuttanut salaojitusjärjestelmä ja mahdollisesti muu kosteutta
aiheuttanut ongelma kokonaisuudessaan on tutkittu ja tehty tarvittavat
toimenpiteet asian korjaamiseksi, koko virastorakennuksen vaurioalueen pinnat
puretaan, jonka jälkeen alue kuivatetaan, desinfioidaan ja myöhemmin
pinnoitetaan uudelleen.
Talouspäällikkö pyysi tarjoukset kastuneen alueen purkamisesta ja erikseen
vaurioalueella olevan vanhan öljysäiliön ja –kattilan purkamisesta. Reilun 9 m3
metallisen öljysäiliön ja –kattilan purkaminen parantaisi kuivatuksen tehoa ja
lyhentäisi kuivatusaikaa, estäisi mahdolliset hajuhaitat tulevaisuudessa ja
purkamisen myötä saataisiin ylimääräiset laitteistot pois tiloista, jolloin
vapautuisi myös varastotilaa. Purkamisen jälkeen Polygon hoitaa
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vahinkoalueen kuivatuksen ja desinfioinnin.
KN 6/2018 Esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto päättää puretaanko
öljylämmityskattila ja öljysäiliö vai ei. Kirkkoneuvosto valitsee Prodecolta Risto
Ruokamon tekemään tutkimus- ja korjaussuunnitelman sekä toimimaan töiden
valvojana koko projektissa.
Kun kirkkoherran ja talouspäällikön lomien ja virkamatkojen vuoksi
kirkkoneuvoston seuraava kokous on vasta lokakuun alussa, ei voida odottaa
niin pitkään ennen korjaavien toimenpiteiden aloitusta. Uudet tutkimukset ja
korjaustoimenpiteet tehdään Risto Ruokamon suunnitelman mukaisesti
mahdollisimman pian. Tiedot asian etenemisestä viedään seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen, jossa anotaan projektille kuluvan vuoden
talousarvioon määrärahaa.
KN 6/2018 Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Prodecon Risto Ruokamon tekemään
tutkimus- ja korjaussuunnitelman sekä toimimaan töiden valvojana koko
projektin ajan. Uudet tutkimukset ja korjaustoimenpiteet tehdään Risto
Ruokamon suunnitelman mukaisesti mahdollisimman pian. Kirkkoneuvosto
valtuutti talouspäällikön päättämään Ruokamon ohjeistuksen mukaisesti, onko
öljysäiliötä ja –kattilaa tarpeen purkaa. Tiedot asian etenemisestä viedään
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen, jossa anotaan kirkkovaltuustolta
projektille kuluvan vuoden talousarvioon määrärahaa.
Ennen remontin alkua kirkkoherranviraston arkisto siirrettiin kirkonkylän
hautausmaan varastorakennukseen, johon jouduttiin myös tekemään jyrsintäja desinfiointityöt tiloissa esiintyneen homekasvustoepäilyn vuoksi. Prodecolta
Ruokamon kollega Marko Ronkainen kävi kohteessa 21.8.2018 ennen
purkutöiden aloitusta ja hänen suosituksesta kirkkoherranviraston kellarin
öljylämmityskattila ja -säiliö purettiin sekä lattiat ja seinät jyrsittiin kastumaalueelta Polygonin kosteusmittaus- ja toimintasuositusraporttien mukaisesti.
Juha Toljamo kuvasi ja dokumentoi salaojajärjestelmän Prodecon suosituksen
mukaisesti ja sen mukaan salaojajärjestelmän purkuputkessa on edelleen
kasvustoa ja hän suositteli salaoja- ja hulevesijärjestelmän yhteisen
kokoojakaivon
rakentamista
samalla,
kun
purkuputki
uusittaisiin.
Talouspäällikkö on informoinut Prodecon Ruokamoa ja Ronkaista kaikista
vesivahinkoremonttiin liittyvistä toimista ja tiedoista sitä mukaa, kun tietoa niistä
on saanut tai miten ko. vaiheen työt ovat edenneet tai valmistuneet. Myös omaa
henkilöstöä on talouspäällikkö tiedottanut heitä koskevista työvaiheista
ajantasaisesti.
Kellarin kuivatuksen ja desinfioinnin jälkeen pyydetään tarjoukset purettujen
alueiden pinnoituksesta ja tehdään muut tarvittavat toimenpiteet Prodecolta
saatavien toimenpidesuositusten mukaisesti rakennuksen sisä- ja ulkopuolella.
Koska suurin osa vesivahingon aiheuttamista korjauskustannuksista ja töistä on
vasta tulossa ja laskuttamatta, ei pystytä arvioimaan kovin tarkkaa summaa ko.
remontin kustannuksiksi, mutta luultavasti 50.000 euroa riittänee niiden
kattamiseen. Koska vesivahingon aiheuttamia korjauskustannuksia ei ole
lainkaan budjetoitu vuoden 2018 talousarvioon, lisätään vesivahingon
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korjauksen arvioidut kulut vuoden 2018 talousarvioon.
Esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
lisämäärärahan 50.000 euroa kirkkoherranvirastorakennuksen vesivahingon
korjaukseen vuoden 2018 talousarvioon.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä: Auli Kuha poistui kokouksesta klo 19.18 § 47 aikana.
47
Seurakunnan luottamushenkilöitten ja työntekijöitten muistaminen merkkipäivinä sekä
ansio- ja kunniamerkkien luovuttaminen
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
hyväksyy seuraavan esityksen ohjeeksi henkilöstön muistamisesta
merkkipäivänä:
Luottamushenkilöt:
1. Syntymäpäivät (50 vuotta, 60 vuotta, 70 vuotta)
Lahjana luovutetaan seurakunnan lahjaesine, jonka arvo on noin 70-100 € sekä
kukkatervehdys. Alle 4-vuotta luottamustehtävissä varsinaisena jäsenenä
toimineille luovutetaan pienimuotoinen muistoesine ja kukkatervehdys.
Erityisen ansiokkaasti ja merkittävässä luottamustehtävässä toimineen
luottamushenkilön merkkipäivän muistamistavasta päättää kirkkoherra.
2. Ansio- ja kunniamerkit
Ansiomerkkejä anotaan seurakunnan juhlavuosien yhteydessä. Luovutus
tapahtuu seurakunnan toimintaan liittyvissä juhlatilaisuuksissa. Ansiomerkkien
anomisesta päättää kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto voi erikseen päättää
yksittäisten ansio- ja kunniamerkkien anomisesta.
3. Muut muistamiset
Merkkipäivän muistamisesta luottamustehtävästä luopumisen jälkeen sekä
luottamustehtävässä olevan tai niistä luopuneen luottamushenkilön kuoltua
tapahtuvasta muistamisesta päättää kirkkoherra. Muistamiset voivat olla kukkia
tai adressi.
Työntekijät:
1. Syntymäpäivät (50 vuotta, 60 vuotta)
Seurakunta hankkii lahjan, jonka arvo on noin 100 €. Lahjan lisäksi annetaan
kukkatervehdys.
2. Ansio- ja kunniamerkit
Ansiomerkkejä anotaan seurakunnan juhlavuosien yhteydessä. Luovutus
tapahtuu seurakunnan toimintaan liittyvissä juhlatilaisuuksissa. Ansiomerkkien
anomisesta päättää kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto voi erikseen päättää
yksittäisten ansio- ja kunniamerkkien anomisesta.
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3. Eläkkeelle siirtyminen
Eläkkeelle jäävälle annetaan lahja, jonka arvo on
1) vähintään 10 palvelusvuotta 100 € + kukkatervehdys
2) vähintään 20 palvelusvuotta 300 € + kukkatervehdys
3) vähintään 30 palvelusvuotta 500 € + kukkatervehdys
Kirkkoherra muutti esitystään kirkkoneuvostolle seuraavasti:
Luottamushenkilöt:
1. Syntymäpäivät (50 vuotta, 60 vuotta, 70 vuotta)
Luottamushenkilöiden lahjojen ja kukkatervehdysten antamisesta luovutaan.
2. Ansio- ja kunniamerkit
Ansiomerkkejä anotaan seurakunnan juhlavuosien yhteydessä. Luovutus
tapahtuu seurakunnan toimintaan liittyvissä juhlatilaisuuksissa. Ansiomerkkien
anomisesta päättää kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto voi erikseen päättää
yksittäisten ansio- ja kunniamerkkien anomisesta.
3. Muut muistamiset
Luottamushenkilön kuoltua muistamisena on kukkia ja adressi.
Työntekijät:
1. Syntymäpäivät (50 vuotta, 60 vuotta)
Seurakunta hankkii lahjan, jonka arvo on noin 100 €. Lahjan lisäksi annetaan
kukkatervehdys. Lahjan sijasta työntekijälle voidaan maksaa palkanmaksun
yhteydessä 120 € palkkio, josta peritään ennakonpidätys ja työnantajamaksut
normaaliin tapaan.
2. Ansio- ja kunniamerkit
Ansiomerkkejä anotaan seurakunnan juhlavuosien yhteydessä. Luovutus
tapahtuu seurakunnan toimintaan liittyvissä juhlatilaisuuksissa. Ansiomerkkien
anomisesta päättää kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto voi erikseen päättää
yksittäisten ansio- ja kunniamerkkien anomisesta.
3. Eläkkeelle siirtyminen
Eläkkeelle jäävälle annetaan lahja, jonka arvo on
1) vähintään 10 palvelusvuotta; 100 € lahja (tai palkkio 120 €
palkanmaksun yhteydessä) + kukkatervehdys
2) vähintään 20 palvelusvuotta; 150 € lahja (tai palkkio 170 €
palkanmaksun yhteydessä) + kukkatervehdys
3) vähintään 30 palvelusvuotta; 200 € lahja (tai 220 € palkkio
palkanmaksun yhteydessä) + kukkatervehdys
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin kirkkoherran muutetun esityksen
mukaisesti.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
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48
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 4.10. – 2.11.2018 ja ilmoitus nähtävänä olosta pidetään
seurakunnan ilmoitustaululla 3.10. – 2.11.2018.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakuohje
Liitteenä 10 on kirkkovaltuuston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen
10 mukaisena.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21.

HEINO SALMELA
Heino Salmela
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

SANNA-LEENA HÖYHTYÄ
Sanna-Leena Höyhtyä

KAISA ILLIKAINEN
Kaisa Illikainen
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