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22.10.2019

KIRKKOVALTUUSTO
Aika

maanantai 21.10.2019 klo 18.00

Paikka

Pihlajaharjun leirikeskus, Leirikeskustie 3, 97700 Ranua

Läsnä

Jaakola Anitta
Illikainen Kaisa
Illikainen Sirkka
Karjalainen Sulo
Kela Pirkko
Mikkola Anni
Palovaara Kullervo
Peura-Salmela Tuula
Salmela Terhi
Sarajärvi Jonna
Savolainen Juhani
Sääskilahti Toivo
Waaraniemi Marjo-Riitta
Österberg Eero

puheenjohtaja
varajäsen

Muut

Kallioranta Pentti
Hannula Kati

kirkkoneuvoston pj., khra
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Ilvesluoto Suvi
Ruonala Eija
Sarajärvi Hilkka
Tarujärvi Viola

varajäsen

varajäsen
varapuheenjohtaja

Laulettiin virsi 401, kirkkoherra Pentti Kallioranta luki 5. Moos. 6:4-9 ja johti
alkurukouksen.
35
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
36
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
pöytäkirjantarkastus JS / JS
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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
14.10.2019 ja pidetään nähtävillä 21.10.2019 saakka. Kokouskuulutus ja
kokouskutsu sekä asialista on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille 14.10.2019, ja esityslista on liitteineen lähetetty 15.10.2019.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
37
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.
38
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin
Savolainen.

pöytäkirjantarkastajiksi

Jonna

Sarajärvi

ja

Juhani

39
Ääntenlaskijat
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Jonna Sarajärvi ja Juhani Savolainen.
40
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
41
Kirkkoherranviraston vesivahinkoremontin lisämääräraha 2019 talousarvioon
Kirkkoherranviraston kellarissa oli vesivahinko 9.5.2018 (KN6/2018 § 100).
Korjaustöihin kirkkoneuvosto (KN7/2018 § 112) ja kirkkovaltuusto
(KV4/2018 § 46) hyväksyivät vuodelle 2018 lisämäärärahan 50.000 €.
Tilikauden 2018 aikana määrärahasta käytettiin 34.468 €. Koska osa töistä
oli vielä vuoden vaihteessa kesken, jäivät kellarin pinnoitustyöt tehtäväksi
kuluvana vuonna. Kun 2019 vuoden talousarvion tekovaiheessa ei voitu
pöytäkirjantarkastus JS / JS
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tietää korjaustöiden viivästymisestä, ei vesivahinkoremonttiin varattu
lainkaan varoja talousarvioon kuluvalle vuodelle.
Kuluvana vuonna on remontista aiheutunut kustannuksia 6.9.2019
mennessä yhteensä 10.141 €, ja yksi pieni lasku on vielä laskuttamatta.
Esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
lisämäärärahan 11.000 € kirkkoherranvirastorakennuksen vesivahingon
korjaukseen vuoden 2019 talousarvioon.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
42
Hautaustoimen maksujen päivitys
Kirkonkylän hautausmaalle rakennettiin syksyllä 2018 uusi uurna-alue.
Muutoksen myötä myös kirkonkylän hautausmaan käyttösuunnitelma
päivitettiin ja hautakartta digitoitiin keväällä 2019 (KN5/2019 85 §, liitteet 23
ja 24, KV3/2019 31 § liitteet 5 ja 6). Uurnahautapaikoille ovat alueet UH1 ja
UH2 ja tuhkien sirotteluun alueet US1 ja US2.
Päivitetyn hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisesti seurakunta hankkii
sirottelualueen vainajien muistolaattoja varten muistomerkkikiven, johon
sirottelualueen vainajien muistolaatat kiinnitetään. Kirkkoneuvoston
päätöksen mukaisesti hankitaan (KN 6/2019 102 § liite 31) muistomerkkikivi
ja muistolaatat Koilliskiveltä. Päätöksen jälkeen talouspäällikkö tilasi kiven,
joka toimitetaan ja asennetaan kuluvan syksyn aikana Koilliskiven toimesta.
Kirkonkylän hautausmaan päivitetyn käyttösuunnitelman mukaisesti
sirottelualueen vainajien tuhkille kaivetaan seurakunnan toimesta kaivanto,
johon tuhkat sirotellaan ja sirottelualueen vainajille seurakunta hankkii
omaisten tilausten perusteella muistolaattoja ja perii niistä hinnaston
mukaisen maksun.
Koska tuhkien sirotteluun, kaivannon tekemiseen ja sirottelualueen vainajien
muistolaatoille ei ole olemassa vielä hinnastoa, on hinnasto niille luotava.
Voimassa olevassa hautaustoimen hinnastossa on sekä arkkuhautapaikalle,
että uurnahautapaikalle sama hinta, joten hinnat eivät ole suhteessa
hautapaikan kokoon. Sen vuoksi myös hautapaikoille tulee päivittää uudet
hinnat, joissa uurnahautapaikan hinta on alempi kuin arkkuhautapaikan,
mikä myös mahdollisesti vaikuttaa uusien uurnahautapaikkojen kysyntään.
Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan hautaustoimen maksutuottojen tulisi
kattaa 20 - 25 % hautaustoimen kokonaiskustannuksista, mikä tulee ottaa
huomioon hautausmaksujen päivittämisessä. Vuoden 2017 toteumissa
hautaustoimen maksutuotot kattoivat 13,69 % ja vuonna 2018 11,15 %
kokonaiskuluista, minkä seurauksena kokonaisuudessaan hautausmaksuja
hieman korotetaan.
Hautaustoimen maksuista säädetään Kirkkolaissa KL 17:9 (14.12.2012/780)
pöytäkirjantarkastus JS / JS
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ja Hautaustoimilaissa 2:6 (6.6.2003/457). Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto
päättää haudoista perittävistä maksuista.
Liitteessä (KN 7/2019 121 § liite 38, KV 4/2019 42 § liite 9) on hautaustoimen
hinnasto ja siihen liittyvät laskelmat. Liite säilytetään kirkkovaltuuston
pöytäkirjan liitteenä.
Esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että päivitetään
hautausmaksut liitteen 38 mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
43
Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020
Seurakunnan kirkollisveroprosentti on pitkään ollut 1,5 %.
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 seurakunnalle lisää tuloja, joskin
valtionrahoitukseen määrä vähenee vuosittain kunnan väkiluvun laskun
myötä.
Talouden kasvu on hidastumassa, ja vuoden 2019 kasvu arvioidaan jäävän
alle 1,5 prosenttiin. Kirkollisverotuloissa olisi tiedossa hienoista kasvua, ellei
seurakuntamme
jäsenistön
ikärakenteen,
paikkakunnan korkean
työttömyysasteen, alhaisen tulotason ja jäsenistön jatkuvan vähentymisen
kohonneen kuolleisuuden, laskevan syntyvyyden ja muuttotappion vuoksi,
olisi niin suurta negatiivista vaikutusta verotulokertymään. Verotulot laskevat
nykyisestään, mikäli kirkollisveroprosentti pidetään entisellään.
Kirkkohallituksen vahvistama ja vuonna 2018 täytäntöön panema päätös
verotulojen täydennysavustuksen laskentatavan muutoksesta aiheuttaa
seurakunnallemme erittäin suuren vajeen vuosittaisissa tuloissa, ja
aiheuttaa siten merkittävän talouden tasapainottamistoimien tarpeen.
Verotulojen täydennysavustuksen laskentatavan muutoksen seurauksena
saatavan avustuksen määrä jäänee reilun 90.000 € vuosittaiselle tasolle.
Vuonna 2019 verotulojen täydennysavustuksen molemmat erät on jo
maksettu, ja avustusta saatiin 97.883 €.
Kirkollisverotulojen ja verotulojen täydennysavustuksen yhtäaikainen lasku
vaikuttaa olennaisesti seurakunnan talouteen ja sitä kautta hankaloittaa
toimintaa. Sen seurauksena on harkittava, pidetäänkö kirkollisveroprosentti
entisellään vai onko sitä tarpeen korottaa.
Seuraavassa taulukossa on toteutuneet kirkollisverotulot, yhteisöverot,
pöytäkirjantarkastus JS / JS
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valtionrahoitus ja verotulojen täydennysavustukset vuosilta 2015 – 2018
sekä arvio vuoden 2019 vastaavista luvuista.

Verotulojen, valtionrahoituksen ja verotulojen
täydennysavustuksen kehitys 2015 - 2019
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Mikäli kirkollisveroprosentti pidetään edelleen nykyisessä 1,5 prosentissa,
on odotettavissa selkeästi alijäämäinen, vähintään 50.000 € tappiollinen
tulos talousarviokaudelle 2020. Mikäli kirkollisveroprosentti nostettaisiin 1,7
prosenttiin, päästäisiin talousarviovuoden 2020 tuloksessa lähelle
nollatulosta. Vuoden 2018 tulos oli 30.839 € tappiollinen.
Verotulojen arvioidaan pysyvän nykyisellä noin 530.000 € tasolla 1,5
kirkollisveroprosentilla laskettaessa. Talousarviossa tullaan käyttämään
kirkollisverotulossa tarkempaa arviota, jonka verottaja julkaisee lähiaikoina.
Alla on esimerkkilaskelma kirkollisveroprosentin muutoksen vaikutuksesta
verokertymään vuodelle 2020.
Kirkollisveroprosentti
1,5
1,65
1,7

Arvio kirkollisveron määrästä
530.000 €
583 000 €
600.600 €

Kirkollisveroprosentin muutos 1,65 (1,7) prosenttiin vaikuttaisi em.
laskelman mukaan 53.000 € (70.600 €) korotusta seurakunnan
kirkollisverotuloihin,
mikä
tarkoittaisi
20.000
€
vuosiansioilla
seurakuntalaiselle 30 € (40 €) korotusta vuodessa. Mikäli kirkollisvero
korotettaisiin 1,65 prosenttiin, jäisi tulos vielä tappiolliseksi, mutta 1,7
prosenttiin korotettaessa päästäisiin lähelle nollatulosta.
KirVESTES (2018-2020) KiKy-sopimuksen mukaisesti vuonna 2019
lomarahojen leikkaus on vielä 30 prosenttia, mutta vuodelle 2020 ei ole
päätetty leikkauksen jatkamisesta. Uutta 1.4.2020 alkavaa virka- ja
pöytäkirjantarkastus JS / JS
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työehtosopimusta (KirVESTES) ei ole neuvoteltu. Palkankorotusten
arvioidaan olevan 1-2 %, ja henkilösivukulut pysynevät lähellä nykyistä
tasoa. Lomarahojen leikkausten poistuessa ja palkankorotusten myötä
henkilöstökulut nousevat entisestään. Seurakunnan selkeästi suurin ja
erittäin merkittävä menoerä ovat henkilöstökulut.
Seurakunnan talous kestää yhden selkeästi alijäämäisen tuloksen
tekemisen, joskaan lähitulevaisuudessa ei useampiin reilusti alijäämäisiin
tuloksiin ole enää varaa. Alijäämäisillä tuloksilla kulutetaan olemassa olevaa
varallisuutta, jottei veroprosenttia tarvitse vielä korottaa.
Esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden
2020 kirkollisveroprosentti on 1,5.
Rauno Kuha teki vastaesityksen kirkollisveron korottamisesta 1,7 prosenttiin
ja Toivo Sääskilahti kannatti esitystä. Koska talouspäällikön esitys oli
kirkollisverosta 1,5 prosenttia, äänestettiin asiasta.
Esittelijän esityksen kannattajat äänestävät JAA ja vastaesityksen
kannattajat EI. Äänestyksen äänet jakautuivat seuraavasti; JAA äänestivät
Tuula Peura-Salmela, Terhi Salmela ja Jonna Sarajärvi, EI äänestivät Pentti
Kallioranta, Sulo Karjalainen, Rauno Kuha, Hilkka Sarajärvi ja Toivo
Sääskilahti. Kirkkoneuvoston päätökseksi tuli äänestyksen perusteella äänin
5-3 esittää kirkkovaltuustolle kirkollisveron nostamista 1,7 prosenttiin.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
vuoden 2020 kirkollisveroprosentti on 1,7.
Tuula Peura-Salmela teki vastaehdotuksen kirkollisveron pitämiseksi
edelleen 1,5 prosentissa ja Terhi Salmela puolsi esitystä. Koska asiassa oli
kirkkoneuvoston esityksestä poikkeava vastaesitys, äänestettiin asiasta.
Kirkkoneuvoston esityksen kannalla olevat äänestivät JAA ja vastaesityksen
kannattajat EI. Äänestyksen äänet jakautuivat seuraavasti; JAA äänestivät
Illikainen Sirkka, Karjalainen Sulo, Kela Pirkko, Mikkola Anni, Palovaara
Kullervo, Waaraniemi Marjo-Riitta ja Österberg Eero, EI äänestivät Illikainen
Kaisa, Jaakola Anitta, Peura-Salmela Tuula, Salmela Terhi, Sarajärvi Jonna,
Savolainen Juhani ja Sääskilahti Toivo. Äänestystuloksen mennessä tasan
7 - 7 ratkaisi puheenjohtaja Anitta Jaakolan ääni.
Kirkkovaltuuston päätös:
kirkollisveroprosentiksi 1,5.

Kirkkovaltuusto

vahvistaa

vuoden

2020

44
Vuoden 2020 talousarvion sitovuus
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- taikka muulla tasolla
talousarvio on sitova brutto- ja millä tasolla nettoperiaatteen mukaan.
Kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvosto voivat antaa alaiselleen
hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta.
pöytäkirjantarkastus JS / JS
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Esitys (khra, talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden
2020 talousarvion sitovuustasosta seuraavaa:
1) Osaston sisällä tehtäväalueesta toiseen tehtäväalueeseen tehtävissä
määrärahasiirroissa päätöksen tekee kirkkoneuvosto, määrärahojen
sitovuus kirkkovaltuustoon nähden on osaston ulkoinen toimintakate.
Investointiosassa kirkkovaltuustoon nähden sitovia ovat kohteille
myönnetyt määrärahat
2) Tehtäväalueesta
toiseen
tehtäväalueeseen
tehtävistä
määrärahasiirroista päättävät työaloista vastaavat viranhaltijat omien
työalojensa osalta, muutoin määrärahasiirroista päättää kirkkoneuvosto,
määrärahojen sitovuus kirkkoneuvostoon nähden on tehtäväalueen
ulkoinen toimintakate.
3) Tehtäväalueen sisällä tililtä toiseen tehtävissä määrärahasiirroissa
päätökset tekevät osaston Seurakunnallinen toiminta sekä
tehtäväalueiden Kirkonkirjojen pito ja Kirkkoherranvirasto osalta
kirkkoherra ja muilta osin talouspäällikkö.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
45
Vuoden 2020 talousarvioavustukset lähetysjärjestöille, Kirkon Ulkomaanavulle ja muille
kirkollisille järjestöille
Liitteenä (KN 7/2019 126 § liite 40, KV 4/2019 45 § liite 10) on luettelo
avustusta hakeneista, vuoden 2019 avustusmäärärahat sekä esitys vuodelle
2020.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020
avustukset myönnetään liitteen 40 mukaisesti. Liite säilytetään
kirkkovaltuuston pöytäkirjan liitteenä.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
46
Partiolippukunta Kielaat ry:n avustusanomus vuodelle 2020
Partiolippukunta Kielaat ry anoo 22.9.2019 päivätyllä lippukunnan sihteerin
lähettämällä hakemuksella avustusta 20 € / lippukunnan jäsen.
Lippukunnalla on 42 jäsentä, joista alle 18 vuotiaita jäseniä on 32. Lisäksi
lippukunta anoo käyttöönsä seurakunnan Pihlajaharjun leirikeskusta kahden
viikonlopun ajaksi. Avustushakemus on liitteenä (KN 7/2019 127 § liite 41,
KV 4/2019 46 § liite 11). Liite säilytetään kirkkovaltuuston pöytäkirjan
liitteenä.
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Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta
myöntää partiolippukunta Kielaat ry:lle vuodelle 2020 talousarvioavustuksen
20 € / alle kahdeksantoistavuotias jäsen, yht. 640 € ja antaa Pihlajaharjun
leirikeskuksen veloituksetta lippukunnan käyttöön vuonna 2020 yhden
viikonlopun ajaksi. Leirikeskuksen muusta käytöstä peritään hinnaston
mukaiset käyttökorvaukset.
Keskustelussa käytiin läpi partiolippukunta Kielaat ry:n toimintaa ja
toiminnan
periaatteita
sekä
seurakunnan
roolia
lippukunnan
taustayhteisönä. Esitettiin seurakunnan antavan veloituksetta lippukunnan
käyttöön kaksi viikonloppua leirikeskuksessa, sillä edellytyksellä, että käyttö
on talvikauden ulkopuolella, jolloin seurakunnalle ei tule kustannuksia
talviajan lämmityksestä eikä lumitöistä. Puheenjohtaja muutti esitystään
keskustelun pohjalta.
Muutettu esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
seurakunta myöntää partiolippukunta Kielaat ry:lle vuodelle 2020
talousarvioavustuksen 20 € / alle kahdeksantoistavuotias jäsen, yht. 640 €
ja antaa Pihlajaharjun leirikeskuksen veloituksetta lippukunnan käyttöön
vuonna 2020 kahden viikonlopun ajaksi talvikauden ulkopuolella.
Leirikeskuksen
muusta
käytöstä
peritään
hinnaston
mukaiset
käyttökorvaukset.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti muutetun esityksen
mukaisesti.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä: Eero Österberg poistui esteellisenä 47 § käsittelyn ajaksi.
47
Ranuan Kehitysvammaisten tuki ry:n avustusanomus
Ranuan Kehitysvammaisten tuki ry anoo 15.3.2019 päivätyllä, yhdistyksen
sihteerin allekirjoittamalla hakemuksella Ranuan seurakunnalta 300 € tukea
toimintaansa. Avustushakemus on liitteenä (KN 7/2019 128 § liite 42, KV
4/2019 47 §, liite 12). Liite säilytetään kirkkovaltuuston pöytäkirjan liitteenä.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta
myöntää Ranuan Kehitysvammaisten tuki ry:lle 300 € avustuksen vuoden
2020 talousarviomäärärahoista.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
48
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot ja matkakorvaukset kokouksiin
vuodelle 2020
Vuonna
2019
maksetaan
kokouspalkkioita
kirkkovaltuuston
ja
kirkkoneuvoston kokouksista 30 € / kokous, kirkkoneuvoston nimeämien
pöytäkirjantarkastus JS / JS
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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 2020 on seuraava:
Hallintoelin
1. Kirkkovaltuusto
2. Kirkkoneuvosto
3. Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä






palkkio
30 € / kokous
30 € / kokous
25 € / kokous

matkakorvaukset kokouksiin maksetaan kirkon virkaehtosopimuksen
matkustussäännön 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
hyväksyttäväksi yllä esitetyn palkkiosäännön.

esittää

kirkkovaltuustolle

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.

49
Muut asiat
Keskusteltiin Pihlajaharjun leirikeskuksesta.

50
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 23.10. – 22.11.2019 ja ilmoitus nähtävänä olosta
pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 22.10. – 22.11.2019.
Päätös: Hyväksyttiin.

pöytäkirjantarkastus JS / JS

Ranuan seurakunta

Pöytäkirja KV 4/2019 nettiversio

26

51
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 13 on kirkkovaltuuston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen
liitteen 13 mukaisena.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
52
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

ANITTA JAAKOLA
Anitta Jaakola
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

JONNA SARAJÄRVI
Jonna Sarajärvi
pöytäkirjantarkastaja

JUHANI SAVOLAINEN
Juhani Savolainen
pöytäkirjantarkastaja
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