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Kokousaika

Torstai 27.10.2016 klo 19.00-19.15

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivon sali

Jäsenet

Tuula Ala-Haavisto
Liisa Hosike
Aila Hänninen
Kauko Juusela
Aulikki Kuisma
Antti Lehtinen
Helena Manninen
Anne Ojaniittu
Reima Puukki
Simo Riuttamäki
Harri Syrjälä
Pentti Virtanen, puheenjohtaja

Jäsenet poissa

Niko Hakala
Tuula Hannunen
Päivi Huhtanen
Jouni Isotalo
Jaakko Lehtimäki
Ashton Peasley
Sinikka Ritakallio
Eija Sampolahti
Maarit Syrjälä
Aino Tammi
Maritta Tuominen

Varajäsenet läsnä

Virpi Marku
Pirjo Tapanila
Aarno Korpela
Leena Räikka

Tuula Hannusen varajäsen
Päivi Huhtasen varajäsen
Ashton Peasleyn varajäsen
Maarit Syrjälän varajäsen

Muut saapuvilla olevat Rauno Herranen, kirkkoherra
Aili Ketonen, talouspäällikkö
31 §

KOKOUKSEN AVAUS
KJ 8 luku 5 § 1 mom.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa pidetään
hartaus.
Kirkkovaltuuston kokouksessa 28.1.2015 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi
kaudeksi 2015 - 2016 valittiin Pentti Virtanen ja varapuheenjohtajaksi Aila
Hänninen. Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii talouspäällikkö.
Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN ESTEEN ILMOITTANEILLE JA LÄSNÄ
OLEVIEN TOTEAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 2
Kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä
lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava mikäli mahdollista
kirjallisesti. Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy
toimimaan estyneen tilalla.
Ashton Peasley on ilmoittanut 1.6.2016 anovansa eroa luottamustoimista
paikkakunnalta poismuuton takia (muutto 27.5.2016). Ashton Peasleyn
varajäseneksi kutsutaan Aarno Korpela
Suoritetaan nimenhuuto. Nimenhuudon yhteydessä todettiin,
- että tilapäisestä esteestä olivat ilmoittaneet:
o Niko Hakala, varajäseneksi kutsuttu Ilkka Lahti ei ollut paikalla
o Tuula Hannunen, varajäsenenä läsnä oli Virpi Marku
o Maarit Syrjälä, varajäsenenä läsnä oli Leena Räikkä
o Päivi Huhtanen, varajäseneä läsnä Pirjo Tapanila
- että paikkakunnalta poismuuttaneen Ashton Peasleyn varajäseneä oli
Aarno Korpela
Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet ja varajäsenet. Todettiin, että paikalla oli 12
varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä (yhteensä 16) sekä 7 poissa.

33 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 luku § 5 mom. 2
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.
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 3
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen
toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on
todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kirkkolaki 7 luku § 4
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille kirjeitse
19.10.2016 ja kokouskutsu on nähtävillä Huittisten seurakunnan
ilmoitustaululla 19.10.-27.10.2016 välisen ajan.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 4
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa
tarkastetaan heti.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aino Tammi ja Maritta Tuominen.
Pöytäkirjantarkastus on torstaina 1.11.2016 klo 11 taloustoimistossa.
Päätös: Koska Aino Tammi ja Maritta Tuominen olivat poissa, valittiin
pöytäkirjantarkistajiksi Tuula Ala-Haavisto ja Liisa Hosike.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan tiistaina 1.11.2016 klo 11 taloustoimistossa.

35 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 9
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja
käsitellään, jollei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.
Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.
Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KAPPELISEURAKUNNAN OHJESÄÄNNÖN TARKISTAMINEN
KN 12.7.2016 § 95
Kirkkoneuvosto on käsitellyt kappeliseurakunnan ohjesäännön muutosta
10.5.2016 § 75 alla olevan esittelyn perusteella ja tehnyt siitä alla mainitun
päätöksen:
Vampulan kappeliseurakunnan 18.11.2009 vahvistetun ohjesäännön 9 §:n 1 mom. mukaan:
Kirkkoherra tai hänen määräämänsä seurakunnan viranhaltija valmistelee ja esittelee
kappelineuvostossa päätettävästä asiasta kirjallisen selonteon, joka perusteltuine
ehdotuksineen päätökseksi on hyvissä ajoin ennen kokousta toimitettava kappelineuvoston
jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa
kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.
Kappelineuvosto on kiinnittänyt huomiota ed. mainittuun ohjesäännön kohtaan. Käytännössä
esittelijänä on aina toiminut toiminnasta vastaava pappi. Tämä toimintamalli on hyvä saada
esiin myös ohjesäännössä.
Kappelineuvoston ehdotus: Kappelineuvosto ehdottaa kirkkoneuvostolle, että se alkaisi
valmistella ohjesäännön muutosta, jossa kappelineuvoston kokousten esittelijänä olisi
yksiselitteisesti Vampulan kappalainen ja hänen ollessa estyneenä kirkkoherran määräämä
seurakunnan muu viranhaltija.
Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi
muutoksen kappeliseurakunnan ohjesääntöön ja lähettäisi sen vahvistettavaksi
tuomiokapitulille. Ohjesäännön 9 § 1 mom. kuuluisi: Kappeliseurakunnan toiminnasta
vastaava pappi tai hänen ollessa estyneenä kirkkoherran määräämä muu seurakunnan
viranhaltija valmistelee ja esittelee kappelineuvostossa päätettävästä asiasta kirjallisen
selonteon, joka perusteltuine ehdotuksineen on hyvissä ajoin ennen kokousta toimitettava
kappelineuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio
päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia voidaan
kuitenkin esitellä suullisesti.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kirkkoherran päätösehdotus: Muutetaan kirkkoneuvoston 75 §:n päätöstä
ohjesäännön 9 § 1 momentin osalta kuulumaan seuraavasti:
Kappeliseurakunnan toiminnasta vastaava pappi tai hänen ollessa
estyneenä kirkkoherra tai kirkkoherran määräämä muu seurakunnan
viranhaltija valmistelee ja esittelee kappelineuvostossa päätettävästä asiasta
kirjallisen selonteon, joka perusteltuine ehdotuksineen on hyvissä ajoin ennen
kokousta toimitettava kappelineuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä
vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa.
Vähäisenä pidettävä asia voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.
Päätös/ KN § 95: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja esittää
kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi muutoksen kappeliseurakunnan
ohjesääntöön ja lähettäisi sen vahvistettavaksi tuomiokapitulille.
--------------------------Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyisi muutoksen kappeliseurakunnan ohjesäännön 9 § 1 momenttiin ja
lähettäisi sen vahvistettavaksi tuomiokapitulille. Kappeliseurakunnan
ohjesääntö on liitteenä.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös

37 §

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (KL 24:5)
EROANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ /ASHTON PEASLEY
KN 12.7.2016 § 97
Ashton Peasley on ilmoittanut muuttaneensa pois paikkakunnalta ja anoo eroa
kaikista luottamustoimista.
Ashton Peasley on kirkkovaltuustossa edellisten seurakuntavaalien
ehdokaslistan V Seurakunta Demarit – ryhmän varsinainen jäsen.
Varsinaiseksi jäseneksi kirkkovaltuustoon nousee Aarno Korpela.
Lisäksi Ashton Peasley on kirkkoneuvostossa Aarno Korpelan varajäsen ja
Evankelioimistyön vastuuryhmässä puheenjohtaja.
Talouspäällikön ehdotus:
o
o
o

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto myöntää eron Ashton Peasleylle
kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja toteaa, että varsinaiseksi jäseneksi nousee
Aarno Korpela.
Kirkkoneuvosto myöntää eron Ashton Peasleylle kirkkoneuvoston
varajäsenyydestä ja valitsee Aarno Korpelalle uuden varajäsenen
loppukaudeksi 2016.
Kirkkoneuvosto myöntää eron Ashton Peasleylle Evankelioimistyön
vastuuryhmän puheenjohtajuudesta ja valitsee Evankelioimistyön
vastuuryhmälle uuden puheenjohtajan loppukaudeksi 2016

Päätös: Kokouksessa kirkkovaltuuston puheenjohtajan huomautuksesta
talouspäällikkö muutti kirkkoneuvoston varajäsenyyden osalta ehdotustaan
kuulumaan seuraavasti:
o

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto myöntää eron Ashton Peasleylle
kirkkoneuvoston varajäsenyydestä ja valitsee Aarno Korpelalle uuden
varajäsenen loppukaudeksi 2016.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset kirkkovaltuuston jäsenyyden ja
kirkkoneuvoston varajäsenyyden osalta. Lisäksi kirkkoneuvosto myönsi Ashton
Peasleylle eron Evankelioimistyön vastuuryhmän puheenjohtajuudesta sekä
valitsi Aarno Korpelan ehdottamana Susanna Nixonin Evankelioimistyön
vastuuryhmän uudeksi puheenjohtajaksi loppukaudeksi 2016 ja hänen
varajäsenekseen Sirpa Korpuan.
---------------------------------------------

Kirkkoneuvoston päätösehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa,
o että kirkkovaltuusto myöntää eron Ashton Peasleylle kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja hänen tilalleen kutsutaan Aarno Korpela
o että kirkkovaltuusto myöntää eron Ashton Peasleylle kirkkoneuvoston
varajäsenyydestä ja valitsee Aarno Korpelalle uuden varajäsenen
loppukaudeksi 2016.
Päätös: Kirkkovaltuusto myönsi eron Ashton Peasleylle kirkkovaltuuston
jäsenyydestä ja kutsui hänen tilalleen Aarno Korpelan.
Kirkkovaltuusto myönsi eron Ashton Peasleylle kirkkoneuvoston
varajäsenyydestä ja valitsi kirkkoneuvostoon Aarno Kopelan varajäseneksi
Juha-Pekka Leinon.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
METSÄTALOUDEN SUUNNITELMA
KN 9.8.2016 § 117
Kirkkoneuvosto on käsitellyt Vampulassa sijaitsevien seurakunnan
kiinteistöjen metsäsuunnitelmaa vuosille 2015-2024 8.9.2015 158 §:ssä alla
olevan esittelyn perusteella ja tehnyt siitä alla kirjatun päätöksen.
Vampulassa sijaitsevien seurakunnan kiinteistöjen metsäsuunnitelma
vuosille 2015-2024 on valmistunut. Metsäsuunnitelmaan liitettiin myös
lahjoituksena saadun Hakanpään tilan metsäsuunnitelma. Suunnitelmaan
sisältyvien kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä 52,1 ha.
Metsänhoitoyhdistyksen yhdyshenkilö Teemu Rauvala teki arvion
Hakanpään tilasta. Tilan arvo (=tasearvo) on arvion mukaan 77 750 €.
Arvio on liitteenä 1.
Metsänhoitoyhdistys on tehnyt myös suunnitelman hoitotöistä vuodelle
2016. Hakanpään tilalla suoritettaisiin kuviolla 21 (5,5 ha)
taimikonhoitotöitä, kustannusarvio 3574 €. Samalla tilalla on lähellä tietä
olevilla kuvioilla 22 ja 23 avohakkuu kypsää kuusikkoa. Tiloille Luuki,
Mentola ja Kulma on suunniteltu harvennushakkuita useille kuvioille,
kustannusarvio n. 1500 €. Tuloarvio on 10 149 €.
Talouspäällikön ehdotus/ 8.9.2015 § 158: Merkitään tiedoksi uusi
metsäsuunnitelma. Hakanpään tila merkitään taseeseen 77 750 €:n
arvosta. Hyväksytään metsänhoitoyhdistyksen ehdottamat
taimikonhoitotyöt ja harvennustyöt vuodelle 2016 (kuluja 5000 €, tuloarvio
10000 €). Hyväksytään, että metsänhoitoyhdistys voi aloittaa työt syksyllä
2015.
Päätös /KN 8.9.2015: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti

Talouspäällikön ehdotus: Muutetaan kirkkoneuvoston 8.9.2015 158 §:n
päätöstä metsätalouden suunnitelman osalta perustuen Kirkkojärjestyksen 15
luvun 10 §:ään, jossa sanotaan, että ”seurakunnan ja seurakuntayhtymän
metsiä tulee metsälain tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai
yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti.
Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta
edustavan yhteisön tai henkilön laatima.”
Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry on laatinut liitteenä olevan Vampulassa
sijaitsevien seurakunnan kiinteistöjen metsäsuunnitelman vuosille 2015-2024.
Metsäsuunnitelma sisältää yhteenvetotiedot, perustiedot kuvioittain ja
metsäkartat. Metsäsuunnitelmassa on kuvattu metsän hakkuumahdollisuudet
ja hoitotyöehdotukset. Ehdotukset eivät ole sitovia.
Talouspäällikön ehdotus 9.8.2016:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Vampulassa
sijaitsevien seurakunnan kiinteistöjen metsäsuunnitelman vuosille 2015-2024
liitteen mukaisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös: Talouspäällikkö esitteli asian. Keskustelun jälkeen talouspäällikkö
muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: Kirkkoneuvosto päättää
esittää
kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi
Vampulassa
sijaitsevien
seurakunnan kiinteistöjen ja Hakanpään tilan metsäsuunnitelman vuosille
2015-2024 liitteen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
-------------------------------------------Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy Vampulassa sijaitsevien
seurakunnan kiinteistöjen ja Hakanpään tilan metsäsuunnitelman vuosille
2015-2024 liitteen mukaisesti.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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VUODEN 2017 TULOVEROPROSENTTI
KN 13.9.2016 § 131
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa
tuloveroprosentin. Vahvistus tehdään lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön
pyöristettynä. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivänä. Veroprosentti joudutaan päättämään ennen talousarvion
hyväksymistä.
Vuosina 2011-2016 tuloveroprosentti on ollut 1,5
Liitteenä (liite 1 / § 131) heinäkuun lopun tuloslaskelma, toteutumisvertailu ja vertailu
viime vuoteen. Seurakunnan tuloslaskelma osoittaa, että vuosikate on selvästi
positiivinen.
Lisäksi liitteenä tase heinäkuun tilanteesta (liite 2/§ 131) ja rahoituslaskelma ( liite 3/
131).

Asian esittely ja päätösehdotus kokouksessa.
----------------------------------Kuluvan vuoden tuloslaskelman (ajalta tammikuu-heinäkuu) vertailu edelliseen
vuoteen osoittaa:
- että toimintatuottoja on saatu 105.392,71 eur eli 3.705,28 eur enemmän kuin
vuonna 2015
- toimintakuluja on ollut 1.107.486 eur eli 44.885,86 eur vähemmän kuin vuonna
2015. Suurin osa toimintakulujen vähennyksestä on henkilöstökuluja (40.699,32
eur)
- verotuloja on kertynyt yhteensä 1.321.201,01 eur eli 33.932,18 eur enemmän kuin
vuonna 2015
- vuosikate osoittaa 202.401,13 euron ylijäämää kun se vastaavana ajankohtana
vuonna 2015 oli 145.810,84 eur ylijäämäinen
Valtiovarainministeriön tilannekuvassa ei näy merkittävää käännettä parempaan:
Suomen talous on supistunut kolmena perättäisenä vuonna. Vuonna 2015 BKT:n
kasvu on 0,2 %. Talouskasvu jatkuu vaimeana. Viimeisen vuoden aikana työllisyys
on kehittynyt myönteisesti. Hallituksen työllisyystavoite on kuitenkin kaukana ja
pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen. Hintojen ja ansioiden nousu on hyvin
maltillista. Kilpailukykysopimus parantaa kustannuskilpailukykyä.
Kunnallisveron veropohjaennusteen mukaan ansiotulot kasvaa Huittisissa 0,4 %
vuodesta 2016 vuoteen 2017 (koko maassa keskimäärin 1,7 %). Vuonna 2017
maksunpantava veromuutos prosentti on ennusteen mukaan -3,1 %.
Valtiovarainministeriön tekemien muutosten johdosta vuoden 2017 maksuunpantava
vero vähenee.
Ehdotus (Talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle
vuoden 2017 veroprosentiksi 1,5.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

----------------------------------Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa Huittisten seurakunnan
vuoden 2017 kirkollisveroprosentiksi 1,5 %.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen.

40 §

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
MUUT ASIAT
KJ 8 LUKU § 5 mom. 3 - 4
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää
käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.
KJ 8 LUKU § 6
Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei
kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.
Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkovaltuustolla ei ole mahdollisuuksia
keskustella erilaisista asioista vapaasti virallisissa kokouksissa, joten
kirkkoneuvosto päätti luoda valtuustolle tällaisen mahdollisuuden tämän
pykälän käsittelyssä.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto keskustelee seurakuntaa
koskevista valtuutettujen esille tuomista asioista.
Keskustelu: Kauko Juusela tiedusteli seurakunnalle lahjoituksena saadun
Hakanpään tilan lahjoitusehtoon liittyvästä haudanhoidosta. Todettiin, että
talouspäällikkö selvittää asiaa ja se annetaan tiedoksi seuraavassa
kokouksessa.

41 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Puheenjohtaja ilmoitti tiedoksi, että seuraava kirkkovaltuuston kokous
järjestetään 28.12.2016. Aloitetaan kahvilla klo 18, kauneimpia joululauluja
lauletaan klo 18.30 ja kokous alkaa klo 19.
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27.10.2016

sivu
10/11

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 2.11.2.12.2016 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta
ilmoitetaan 2.11.2016 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

43 §

VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antaa kirkkolain 24 luvun 4 §:n mukaisen valitusosoituksen.

44 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen loppuhartauden jälkeen.

Pentti Virtanen
puheenjohtaja

Aili Ketonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu
nimikirjaimillamme.
Huittisissa 1.11.2016

Tuula Ala-Haavisto

Liisa Hosike

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
2.11.– 2.12.2016 klo 9-14.30 ja nähtävillä olosta ilmoitetaan 2.11.2016
päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla

Huittisissa 2.12.2016
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Rauno Herranen
kirkkoherra
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