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Jäsenet:
Jani Laaksonen, khra, puheenjohtaja
Mikko Kaunisto
Ilona Kojo
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja
Maritta Tuominen
Matti Virtanen
Päivi Huhtanen, Mari Suomelan varajäsen
Muut läsnäolijat:
Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht.
Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen
Muut poissaolijat:
Sanna Kemppi, talouspäällikkö
Mari Suomela

Käsiteltävät asiat:
225 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

226 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §:
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
KL 7:4 §
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kokouskutsut lähetettiin sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 18.12.2019.
Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.
Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

227 §

PÖYTÄKIRJA
11/23.12.2019

SIVU
2/9

SIHTEERIN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan
viranhaltija.

Päätösehdotus: Koska Sanna Kemppi on estynyt saapumaan tähän kokoukseen,
valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös: Jyrki Smolander valittiin siheeriksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös on valmistelua (KL 24:5).

228 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Mikko Kaunisto
ja Matti Virtanen.

Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Kaunisto ja Matti Virtanen.
Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 23.12.2019 kokouksen jälkeen, jotta kutsut
kirkkovaltuuston kokoukseen voidaan lähettää oikeassa aikataulussa.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.

229 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäten kohtaan 231 § Muut asiat
1) Teleoperaattoreiden kilpailutuksen valmistelu

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2021-2022
KN 9/12.11.2019 180 §
Liitteenä 1 on talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2020 sekä vuosien
2021-2022 talous- ja toimintasuunnitelmat. Sivulla 45 on tuloslaskelma, joka osoittaa toimintatuottojen olevan 262 025 € (muutos kuluvan vuoden talousarvioon on +20 340 €).
Seurakunnan perimiä tilojen käyttökorvauksia yms. ei ehdoteta nostettaviksi.
Toimintakuluja on yhteensä 2 114 495 € eli 4,85 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Henkilöstökulut ovat yhteensä 1 157 680 € (muutos kuluvan vuoden
talousarvioon +2,52 %). Toimintakate on 1 852 470 € (muutos kuluvaan vuoteen +77
390 € eli +4,36 %).
Seurakunnan verotulotilitykset (sisältäen kirkollisverotulotilitykset sekä valtion rahoitukset):
Vuoden 2020 talousarviossa verotulojen määrässä on huomioitu ansiotulojen kasvu
sekä seurakunnan ennakoitu jäsenmäärän kehitys ja rakenne. Kirkollis-veroprosentti on
1,6 %.
Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa vuosikate on 16 800 €. Poistojen jälkeen tuloslaskelma jää alijäämäiseksi 143 880 €.
Sisäiset erät eivät ole sitovia, joten niitä ei ole laskettu talousarvioon. Sisäiset erät lasketaan tilinpäätökseen. Suunnitelmavuodet 2021-2022 perustuvat vuo-teen 2020. Pois on
jätetty vain vuotta 2020 koskevat hankinnat ja kulut, lisäksi on huomioitu suunnitelmavuosille tiedossa olevat merkittävät hankinnat ja kulut.
Rahoitusosa vetää yhteen tulorahoituksen ja investoinnit. Vuodelle 2020 siunauskappelin korjausinvestoinnin eteenpäin viemiseen on varattu 20 000 €. Vuonna 2021 on tämän
hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan investointi-hankkeen toteuttamisen aika. Muita
talousarviossa mainittuja investointeja arvioidaan uudelleen ja ne odottavat seurakunnan investointiohjeen sekä kiinteistöstrategian valmistumista. Talousarvioehdotus ei
sisällä lainan nostoja.
Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2020
talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2021-2022 hyväksyttäväksi.
Harri Syrjälä oli poissa kokouksesta 180 §:n käsittelyn aikana klo 18.16-18.17
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

---------------------------------KV 4/17.12.2019 53 §
Liitteenä 1 on Huittisten seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 sekä talous-suunnitelmat vuosille 2021-2022.
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2020
talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2021-2022 muutoksitta hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. talousarviossa esitetyt toimintakatteet ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
2. sisäiset erät eivät ole sitovia.
3. investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä.

jatkuu…
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jatkuu…
4. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset nettomenot/nettotulot seuraavasti:
• yleishallinnon pääluokka 330 960 eur
• seurakunnallisen toiminnan pääluokka 996 735 eur
• hautaustoimen pääluokka 156 375 eur
• kiinteistötoimen pääluokka 368 400 eur
• investointiosan nettomenot 20 000 eur
5. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2021-2022 talous- ja toimintasuunnitelmat
Sinikka Ritakallio totesi, että talousarvioehdotuksessa ei ole mukana tilitasoista laskelmaa. Samoin hän totesi, että veronkorotuksesta huolimatta talousarvio on jäämässä
negatiiviseksi. Talousarvioehdotuksessa esitetään lisäksi kuntotutkimusta kolmeen kiinteistöön. Sinikka Ritakallio esitti, että talousarvioon varataan ainoastaan 15 000 euroa
kiinteistöjen kuntoarviointeihin. Lisäksi Ritakallio esitti 1. Tarjoilujen järjestämiseksi seurakuntaan palkataan mahdollisesti osa-aikainen emäntä tai ravitsemistyöntekijä, joka
huolehtii tarjoiluiden järjestämisestä kirkkoneuvoston päätösten mukaisesti. Emännän
palkkakuluihin varataan budjettiin 25.000,- euroa ja ostettaviin elintarvikkeisiin varataan
lisää 5000,- euroa. 2. Vampulan kirkkoon tehdään tarpeeksi kattava kuntotutkimus, johon varataan 20.000 euroa. Rivitalon ja Ylistenrannan leirikeskuksen rakennusten
rakenteisiin meneviä kuntotarkastuksia ei tehdä vuonna 2020. Sen sijaan rakennustyöryhmä kokoontuu, tarkastaa seurakunnan kiinteistöt ja tekee kirkkoneuvostolle
selvityksen rakennusten kunnosta. Rakennustyöryhmän selvityksen pohjalta kirkkoneuvosto päättää, mihin rakennuksiin pitää tehdä tarkempi kuntoarvio ja mitä korjauksia
aletaan suunnittelemaan ja toteuttamaan. 3. Sähköistä asiakirja- ja asianhallintajärjestelmä Domusta ei oteta käyttöön toistaiseksi vaan järjestelmän hankinta palautetaan
valmisteluun. 4. Näin budjetista vapautuvat varat (noin 20.000,- € ) siirretään kirkkoneuvoston päätöksellä käytettäviin menoihin, jotka voidaan käyttää tarpeen mukaan millä
työalalla tahansa. Tämä antaa kirkkoneuvostolle liikkumavaraa yllättävien menojen kattamiseen. Joonas Immonen pyysi kertomaan miksi palveluhankintojen osuus
talousarviosta on kasvanut. Kirkkoherra kertoi, että keskeisin tähän vaikuttava tekijä on
se, että kaikki hankinnat, joihin liittyy työtä, kuten asennusta, ovat palveluhankintoja. Ja
koska yhä useampiin hankintoihin liittyy myös esimerkiksi asennuspalvelu, kasvaa palveluhankintojen suhteellinen osuus. Harri Syrjälä otti kantaa Sinikka Ritakallion
esitykseen emännän palkkaamiseen ja kannatta Sinikka Rita-kallion ajatusta osa-aikaisen emännän palkkaamisesta. Jaakko Lehtimäki otti kantaa vapaaehtoisuuteen
seurakunnassa ja totesi, että työalojen tärkeä tehtävä on kannustaa seurakuntalaisten
vapaaehtoisuutta ja kannatti kaikkia Sinikka Ritakallion ehdotuksia. Tuula Hannunen
kannatti Sinikka Ritakallion ehdotusta. Jaakko Lehtimäki halusi lisätä, että on harvinaista
nähdä kirkkoherran kahvittavan kirkkovaltuustoa. Päivi Huhtanen halusi täsmentää,
onko Sinikka Ritakallion laskelmassa huomioitu jo säästö rakennusten kuntoarviosta vapautuva raha, joka voitaisiin osoittaa emännän palkkaamiseen. Joonas Immonen pyysi
tarkempaa selvitystä palveluostojen osalta. Aulikki Kuisma toivoi, että seurakunta voisi
palkata emännän. Sinikka Ritakallio vastasi Päivi Huhtasen kysymykseen, että raha on
otettavissa rakennusten kuntotutkimuksista. Päivi Huhtanen pyysi tarkennusta laskelmaan, joka on tehty emäntäpalvelujen osalta saaduista säästöistä. Tuula Hannunen
totesi, että seurakunta tarvitsee emännän. Niina Immonen katsoo, että seurakunta tarvitsee osa-aikaisen emännän. Ja esittää, että emännän palkkaamiseen tarvittava raha
varataan talousarvioon. Joonas Immonen kannatti Niina Immosen esitystä.

jatkuu…
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
230 §

PÖYTÄKIRJA
11/23.12.2019

SIVU
5/9

TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE
2021-2022
jatkuu…
Immonen esitti samalla, että talousarviota käsiteltäisiin jatkossa aikaisemmin syksyllä.
Jouni Isotalo totesi, että jos seurakunta haluaa pitää huolta kiinteästä omaisuudesta, on
tarpeen tehdä kuntotutkimukset. Lisäksi Isotalo piti tärkeänä, että seurakunta siirtyy sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Lasse Luoto esitti, että talousarvio palautetaan
valmisteluun. Aila Hänninen totesi, että voitaisiin tehdä tarkempi erittely siitä, kuinka
emäntäpalveluiden hinta rakentuu. Sinikka Ritakallio piti tärkeänä, että kirkkoneuvostolle
esitetään tarkempi erittely palvelujen ostoista. Helena Manninen nosti esiin sen, että
seurakunnassa on aikaisemmin tehty päätös siitä, että säästetään eikä palkata emäntää. Jos nyt tahdotaan palkata, emäntä täytyy myös selvittää mitä palkkaamisen
todelliset kustannukset ovat. Joonas Immonen esitti, että kirkkovaltuusto äänestää mitä
versiota kirkkoneuvosto lähtee valmistele-maan. Aila Hänninen kannatti puheenjohtajan
esitystä asian palauttamisesta valmisteluun.
Äänestettiin asian palauttamisesta valmisteluun. Puheenjohtaja ehdotti, että palauttamista kannattavat sanovat jaa ja asian käsittelyn jatkamista sanovat ei.
Markku Evala
Tuula Hannunen
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Joonas Immonen
Niina Immonen
Jouni Isotalo Jaa
Ilona Kojo
Aulikki Kuisma
Jaakko Lehtimäki
Lasse Luoto Jaa
Helena Manninen
Virpi Marku
Ritva Palokangas
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Harri Syrjälä Ei
Maarit Syrjälä
Maritta Tuominen
Matti Virtanen

Jaa
Ei
Ei
Jaa
Ei
Ei
Jaa
Ei
Ei
Jaa
Ei
Jaa
Jaa
Jaa
Ei
Ei
Jaa
Jaa
Jaa

Päätös (KV): Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto oli äänin 12 puolesta 10 vastaan
palauttanut asian kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

----------------jatkuu…
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KN 11/23.12.2019 230 §
Asiaa ei ole ehditty valmistelemaan ennen kokouskutsujen lähettämistä kirkkovaltuuston palautettua asian kirkkoneuvoston käsittelyyn. Tästä syystä liitteenä 1 on
kirkkovaltuustoon hyväksyttäväksi lähetetty talousarvio vuodelle 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022.
Talouspäällikön virkavapaan vuoksi asian valmistelee ja esittelee kirkkoherra.
Useat kirkkovaltuuston jäsenet ovat edellisessä kirkkovaltuuston kokouksessa
ilmaisseet kantanaan, että on tärkeää, että seurakunnassa on emäntä. Tämän
vuoksi talousarvio on annettu kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi. Talousarvion valmistelu kokonaisuutena uudelleen ei kuitenkaan ole ollut annetussa
aikataulussa realistisesti mahdollista, ottaen huomioon, että valmistelun tekee
kirkkoherra.
Emännän palkkaamisesta käydyssä keskustelussa viitattiin työalojen tarpeeseen,
joka on tarpeen selvittää perusteellisesti ennen kuin tähän varataan määrärahoja, koska tehtävän perustamisen tulee perustua mahdollisimman tarkkaan
arvioon tarpeesta ja tarpeen tuottamasta työn määrästä. Tämä ei kuitenkaan ole
valmistelun yhteydessä ollut mahdollista henkilöstön vuosilomien vuoksi.
Uuden tehtävän perustaminen on aina merkittävä investointi, jonka vaikutukset
kantavat kauas tulevaisuuteen ja kohdistuvat muuhunkin kuin henkilön palkkaan.
Kustannuksiin emännän tehtävän perustamisen osalta vaikuttavat palkkakustannuksen lisäksi mm. kustannukset, jotka syntyvät seurakuntakuntakeskuksen
keittiön statuksen muuttamisesta. Keittiö ei ole tällä hetkellä ilmoitettu elintarvikehuoneisto, jollainen sen pitää olla, jos siellä on tarkoitus valmistaa ruokaa. Lisäksi
tehtävän perustaminen ja henkilön palkkaaminen vaikuttavat suoraan mm. suorituslisäjärjestelmään kokonaisuutena, ICT-palvelujen kustannuksiin ja muihin
yksittäisiin kohtiin talousarviossa.
Näin ollen on tarpeen ensin selvittää tarve, jonka jälkeen tarkastellaan koko syntyvää kustannusta ja sen vaikutusta talousarvioon kokonaisuutena. Tämä vaatii
aikaa ja asiantuntevaa valmistelua, jonka vuoksi kirkkoneuvoston on tarpeen esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvion hyväksymistä muutoksitta, koska
tarvittavat muutokset voidaan tehdä myös lisätalousarvion tai muutostalousarvion
muodossa.
Kirkkovaltuuston kokouksessa esitettiin pyyntö lisätiedoista palveluostojen osalta.
Tätä koskien tililistaus palveluostoista on koottuna liitteessä 2.
jatkuu…
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Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että se
1) Hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmat vuodelle 20212022 muutoksitta aikaisemmin käsitellyn mukaisesti, siten että
1) talousarviossa esitetyt toimintakatteet ovat kirkkovaltuustoon nähden
sitovia pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
2) sisäiset erät eivät ole sitovia.
3) investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä.
4) Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset nettomenot/nettotulot seuraavasti:
• yleishallinnon pääluokka 330 960 eur
• seurakunnallisen toiminnan pääluokka 996 735 eur
• hautaustoimen pääluokka 156 375 eur
• kiinteistötoimen pääluokka 368 400 eur
• investointiosan nettomenot 20 000 eur
5) Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2021-2022 talous- ja toimintasuunnitelmat
2) Antaa kirkkoneuvostolle tehtäväksi selvittää seurakunnan toiminnasta syntyvän tarpeen emännälle ja emännän palkkaamisesta aiheutuvat palkka- ja
muut kustannukset
3) Laatia tarvittaessa muutostalousarvion tai lisätalousarvion, joka huomioi
emännän palkkaamisesta aiheutuvat palkka- ja muut kustannukset
Päätös: Sinikka Ritakallio esitti vastasehdotuksen, jonka mukaan seurakuntapalkkaisi osa-aikaisen (50 %) emännän, joka olisi määräaikeinen 31.12.2021 asti.
Emännän tehtäviin kuuluu tarjoilujen järjestämisen Huittisten seurakuntakeskuksessa ja kesän leirien aikana Ylistenrannassa sekä keittiötiloista vastaaminen.
Sitä ei kannatettu, joten ehdotus raukesi.
Lisäksi Sinikka Ritakallio ehdotti, että Vampulan kirkkoon tehtävään kuntotarkastukseen tai -tutkimukseen varataan 20 000 euroa. Sen sijaan Rivitalon ja
Ylistenrannan leirikeskuksen rakenteisiin meneviä kuntokartoituksia ei tehdä
vuonna 2020. Sen sijaan rakennustyöryhmä kokoontuu, tarkastaa seurakunnan
kiinteistöt ja tekee kirkkoneuvostolle selvityksen rakennusten kunnosta. Rakennustyöryhmän selvityksen pohjalta kirkkoneuvosto päättää, mihin rakennuksiin
pitää tehdä kuntoarvio ja mitä korjauksia aletaan suunnittelemaan ja toteuttamaan. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Sen takia kirkkoneuvosto päätti kirkkoherran päätösehdotuksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
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MUUT ASIAT
1) Teleoperaattoreiden kilpailutuksen valmistelu
Seurakuntien on mahdollista käyttää Hanselin kilpailutuksia hyödykseen. Seurakunnan nykyinen puhelinliittymäsopimus on umpeutumassa kesällä 2020, joten
Hanselin kilpailutukseen tulevan teleoperaattoripalveluiden puitejärjestelyn ajankohta sopisi Huittisten seurakunnalle erinomaisesti (1.6.2020-31.5.2024 +
asiakaskohtainen sopimus 5/2026 asti).
Teleoperaattoripalvelujen osalta kilpailuttamiseen on liittyttävä 20.1.2020 mennessä. Seurakunnan osalta ennakoitu arvo ko. hankinnalle 1.6.2020-31.5.2026
on n. 31 500 €, joka menee yli talouspäällikön hankintarajan, jolloin tarvitaan kirkkoneuvoston päätös kilpailutukseen liittymiseen.
Hanselin kautta kilpailutukseen osallistunee varsin laaja valtion ja kuntien organisaatioiden sekä seurakuntien joukko, jonka myötä tarjous lienee seurakunnan
kannalta edullinen. Lisäksi näin tulee varmuudella toteutettua myös tällaisessa
pienhankinnassa hankintalain mukainen avoimuus.
Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön liittämään
Huittisten seurakunnan Hanselin kilpailutukseen teleoperaattoreiden osalta.

Päätös: Päätösedotuksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 24:5).
232 §

ILMOITUSASIAT
1. Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään Huittisten seurakuntakeskuksessa
maanantaina 30.12.2019 klo 18.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.

Muutoksenhaku: Viranhaltijapäätöksistä on erikseen annettu muutoksenhakuohjeet. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

233 §

PÖYTÄKIRJA
11/23.12.2019

SIVU
9/9

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 27.12.2019
– 10.1.2020 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan

234 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Liite 1

235 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07.

_________________________
Jani Laaksonen
puheenjohtaja

_________________________
Jyrki Smolander
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 23.12.2019

_________________________
Mikko Kaunisto

_________________________
Matti Virtanen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa
27.12.2019 – 10.1.2020 viraston aukioloaikana ja siitä on ilmoitettu ko. aikana viraston
ilmoitustaululla.
Huittinen 11.1.2020

__________________________
Jani Laaksonen, kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

____________________________

____________________________

