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Kokousaika

Tiistai 29.1.2019 klo 19.00-19.37

Kokouspaikka

Huittisten seurakuntakeskus, Toivonsali

Jäsenet, paikalla:

Markku Evala
Päivi Huhtanen
Aila Hänninen
Joni Immonen
Joonas Immonen
Niina Immonen
Jouni Isotalo
Ilona Kojo
Aulikki Kuisma
Jaakko Lehtimäki
Lasse Luoto
Helena Manninen
Ritva Palokangas
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio
Leena Räikkä
Mari Suomela
Harri Syrjälä
Maarit Syrjälä
Maritta Tuominen
Matti Virtanen
Tuula Hannunen
Virpi Marku, Tuula Hannusen varajäsen

Jäsenet, poissa:
Varajäsenet, paikalla:

Muut saapuvilla olevat Jyrki Smolander, vt. kirkkoherra
Sanna Kemppi, talouspäällikkö

1 §

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. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Vanhin kirkkovaltuutettu on Jaakko Lehtimäki.
Kirkkovaltuuston työjärjestys on liitteenä 1. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n
mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.
Iältään vanhin kirkkovaltuutettu Jaakko Lehtimäki piti alkuhartauden, jonka jälkeen Lehtimäki avasi kokouksen.
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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.

Suoritettiin nimenhuuto. Nimenhuudon yhteydessä todettiin, että tilapäisestä esteestä oli ilmoittanut Tuula Hannunen, jonka varajäseneksi oli kutsuttu Virpi Marku.
Kirkkovaltuusto hyväksyi Tuula Hannusen esteen ja hänen varajäsenensä. Todettiin, että paikalla oli 22 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen eli yhteensä 23
valtuutettua.

3 §

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 postitse
18.1.2019. Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse 18.1.2019
Kokouskutsu on nähtävillä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 18.1.29.1.2019 välisen ajan.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 § 2 mom.
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin päätä.
Ehdotus: Pöytäkirjanpitäjänä toimii talouspäällikkö Sanna Kemppi, joka toimii
jatkossa sihteerinä ilman erillistä valintaa olleessaan läsnä kirkkovaltuuston kokouksessa.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

5 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys § 4
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Aikaisemmin on ollut käytäntönä, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Evala ja Tuula Hannunen. Pöytäkirjantarkastus on to 31.1.2019 klo 11 taloustoimistossa.
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Evala ja Tuula
Hannusen poissa ollessa seuraavana aakkosjärjestyksenä oleva Päivi Huhtanen. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 31.1.2019 klo 11 taloustoimistossa.

6 §

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: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että
Helena Mannisella on puheenvuoro kohdassa 13 § Muut asiat.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN
VALINTA KAUDEKSI 2019-2020
KJ 8 luku 2 §
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Liitteenä 1 (kohta 1) on luottamushenkilövaalien valmistelutoimikunnan esitys
kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2019-2020.

Päätös (KV): Puheenjohtaja Jaakko Lehtimäki totesi, että luottamushenkilövaalien valmistelutoimikunta on tehnyt ehdotuksen puheenjohtajaksi. Toimikunnan
ehdotuksen perusteella hän ehdotti, että puheenjohtajaksi valitaan Lasse Luoto.
Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että toimikunta on tehnyt ehdotuksen myös varapuheenjohtajaksi. Toimikunnan ehdotuksen perusteella Jaakko Lehtimäki ehdotti, että
varapuheenjohtajaksi valitaan Aila Hänninen. Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Lasse Luoto siirtyi hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä. Luoto lausui valtuustokauden 2019-2022 kirkkovaltuuston jäsenille aloitussanat keskustelevaa ja yhteistyökykyistä valtuustokautta varten.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 § 1 kappale:
Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Liitteenä 1 (kohta 5) on luottamushenkilövaalien valmistelutoimikunnan esitys
suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseniksi.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kolme varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Päätös (KV): Puheenjohtaja Lasse Luoto totesi, että luottamushenkilövaalien
valmistelutoimikunta on tehnyt ehdotuksen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseniksi: Maarit Syrjälä, Jouni Isotalo (pj), Niina Immonen, Harri Syrjälä,
Maritta Tuominen ja Sinikka Ritakallio.
Aila Hänninen esitti, että vaalilautakuntaan valittaisiin seuraavat jäsenet:
Maarit Syrjälä varsinaiseksi jäseneksi, varajäseneksi
Jouni Isotalo, pj, varsinaiseksi jäseneksi, varajäseneksi
Sinikka Ritakallio varsinaiseksi jäseneksi, varajäseneksi

Niina Immonen
Harri Syrjälä
Maritta Tuominen

Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
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KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 2019-2020
KL 10 luku 2 §
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2 §
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensin
valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Liitteenä 1 (kohta 1) on luottamushenkilövaalien valmistelutoimikunnan esitys varapuheenjohtajaksi. Pykälän liitteenä 2 on kirkkoneuvoston ohjesääntö.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2019-2020.

Päätös (KV): Puheenjohtaja ehdotti, että valinnoissa käytetään luottamushenkilövaalien valmistelutoimikunnan ehdotuksia ehdotusten pohjana. Hyväksyttiin
menettely. Puheenjohtaja totesi toimikunnan ehdotuksen, että kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajaksi valitaan Sinikka Ritakallio. Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI 2019 - 2020
Katso edellinen 7 §.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 §
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 muuta
jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2 §
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensi
valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 §
Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.
Liitteenä 1 (kohta 2) on luottamushenkilövaalien valmistelutoimikunnan esitys
kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet sekä eri vaalilla henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019-2020.

Päätös (KV): Puheenjohtaja totesi, että toimikunta oli ehdottanut kirkkoneuvoston jäseniksi seuraavia henkilöitä
Anne Palonen
Reima Puukki
Mari Suomela
Maritta Tuominen
Mikko Kaunisto
Ilona Kojo
Matti Virtanen
Kirkkovaltuusto hyväksyi valinnat yksimielisesti. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten pohjaesityksenä toimi toimikunnan ehdotus.
Puheenjohtaja luki ehdotuksen:
Sinikka Ritakallion varajäseneksi valitaan
Anne Palosen varajäseneksi valitaan
Reima Puukin varajäseneksi valitaan
Mari Suomelan varajäseneksi valitaan
Maritta Tuomisen varajäseneksi valitaan
Mikko Kauniston varajäseneksi valitaan
Ilona Kojon varajäseneksi valitaan
Matti Virtasen varajäseneksi valitaan

Anne-Maija Hosike
Ritva Palokangas
Jouni Isotalo
Päivi Huhtanen
Sirpa Laurila
Harri Syrjälä
Helena Manninen
Joonas Immonen

Kirkkovaltuusto hyväksyi varajäsenet esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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11 § KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI 2019 - 2022
KJ 12 luku 1 § 2 mom.
Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka
jäsenet kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan
kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta.
Kappelineuvoston ohjesääntö 5 §
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan toiminnasta
vastaava pappi ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Liitteenä 1 (kohta 3) on luottamushenkilövaalien valmistelutoimikunnan esitys
kappelineuvoston jäseniksi. Pykälän liitteenä 2 on kappelineuvoston ohjesääntö.

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto valitsee kappelineuvostoon
kuusi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä kaudeksi 2019-2022.

Päätös (KV): Puheenjohtaja totesi, että toimikunta oli ehdottanut kappelineuvostoon seuraavia jäseniä:
Anne Palonen
Aarne Heinonen
Timo Mäenpää
Ilona Kojo
Heikki Mäkelä
Mikko Kaunisto
Kirkkovaltuusto hyväksyi valinnat yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että toimikunta oli ehdottanut henkilökohtaisiksi varajäseniksi:
Anne Palosen varajäseneksi valitaan
Aino Tammi
Aarne Heinosen varajäseneksi valitaan
Eija Sampolahti
Timo Mäenpään varajäseneksi valitaan
Helinä Ylikännö
Ilona Kojon varajäseneksi valitaan
Anne Ojaniittu
Heikki Mäkelän varajäseneksi valitaan
Heikki Koivula
Mikko Kauniston varajäseneksi valitaan
Maarit Säilä
Kirkkovaltuusto hyväksyi valinnat yksimielisesti.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUOSIKSI 2019 – 2022
KN 1/15.1.2019 10 §
Kirkkovaltuusto valitsee kevään 2019 ensimmäisessä tai toisessa kokouksessaan vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee
olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajilta ei
edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.
Tarjous Huittisten seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista kirkkovaltuuston 2019 - 2022 toimikauden ajalle on pyydetty kuudelta yritykseltä: BDO
Audiator Oy, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, PwC Julkistarkastus Oy, Deloitte JHTT-yhteisö Oy, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy ja Tilipym Oy. Tarjoukset
on pyydetty jättämään 14.1.2019 mennessä.
Määräaikaan mennessä oli saapunut yksi tarjous BDO Audiator Oy:ltä. Vuosina
2015-2018 tilintarkastajina on toiminut BDO Audiator Oy ja tarjouksen mukaan
Huittisten seurakunnan vastuullinen tilintarkastaja ja tarkastaja jatkaisivat tehtävissään myös vuosina 2019-2022. Kokonaiskustannus 4 vuodelta 11 887 € (alv 0
%). Tarjouksen perusteella talouspäällikkö ehdotti, että kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle BDO Audiator Oy:n valintaa tilintarkastajaksi vuosiksi 20192022.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle BDO Audiator Oy:n valintaa tilintarkastajaksi vuosiksi 2019-2022.
---------------------------------KV 1/29.1.2019 12 §
Tilintarkastus on kilpailutettu. Hankinnan valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellinen edullisuus, jota arvioidaan seuraavin perustein ja painoarvoin:
1. Kokonaishinta valtuuston toimikaudella ilman arvonlisäveroa sisältäen matkustuskustannukset käyttäen laajuutena 5 tarkastuspäivää/tilivuosi: 60 pistettä.
2. Tilintarkastajan esittämän laadunvalvontajärjestelmän kuvaus, miten se on
järjestetty ja miten sen toimivuutta valvotaan käytännössä: 10 pistettä.
3. Tilintarkastajan työkokemus seurakuntatalouksien tarkastuksesta: 20 pistettä.
4. Tilintarkastajalla on JHT-tutkinto: 10 pistettä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti nykyinen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, yht. 4 vuodelta 11 887 € (alv 0 %).
Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto valitsee valtuustokauden 20192022 tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n.

Päätös (KV): Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti, tarjous liitteenä
1.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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MUUT ASIAT
KJ 8 luvun 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 luvun 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: Puheenjohtaja totesi, että Helena Manninen oli pyytänyt puheenvuoron. Helena Manninen luki laatimansa puheen (liitteenä 1). Puheessa Manninen
otti kantaa seurakuntavaalien jälkeiseen asioiden hoitoon, jossa politiikalla sotkettiin äänestäjien tahto ja vaalitulos. Muut ryhmät tekivät vaaliliiton vaalit voittanutta ”Yhdessä seurakuntamme parhaaksi” –ryhmää vastaan, jolloin vaalitulosta
ei käsitelty laskennallisesti vaan vaaliliitto enemmistöksi nousseena vei nimiinsä
tärkeimmät paikat. Vaalit voittanutta ryhmää ei kunnioitettu eikä paikkoja jaettu
vaalitulosten mukaan. Lopuksi Manninen kuitenkin totesi, että ”Yhdessä seurakuntamme parhaaksi” -ryhmä pyrkii edelleen toimimaan seurakunnan parhaaksi
ja toivoi, että päästään tekemään hyvää yhteistyötä samoin kuin kunnioitetun,
edellisen valtuuston puheenjohtajan aikana tehtiin.

14 §

ILMOITUSASIAT
Jani Laaksosen virkaan vihkiminen toimitetaan Huittisten kirkossa sunnuntaina
3.2.2019 klo 10.00.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

HUITTISTEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
15 §

PÖYTÄKIRJA 1/2019
29.1.2019

sivu
11/11

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Ehdotus: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 31.1.20194.3.2019 kirkkoherranvirastossa sen ollessa auki ja nähtävillä olosta ilmoitetaan
30.1.2019 päivätyllä kuulutuksella viraston ilmoitustaululla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

16 §

VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 4 §:n mukaisen valitusosoituksen. Liite1.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37. Vt. kirkkoherra luki raamatuntekstin,
luettiin Herran siunaus ja laulettiin yhdessä virsi.

Jaakko Lehtimäki
puheenjohtaja 1-7§:t

Lasse Luoto
puheenjohtaja 8 §:stä alkaen

Sanna Kemppi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu nimikirjaimillamme.
Huittisissa 31.1.2019

Markku Evala

Päivi Huhtanen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
31.1.2019-4.3.2019 viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu 30.1.2019 päivätyllä kuulutuksella seurakunnan ilmoitustaululla.
Huittisissa 5.3.2019

Jani Laaksonen
kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

