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16 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5,1)

varapuheenjohtaja.

Jos

Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ
8:5,2).
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on postitettu 14.5.2019 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 14.5. – 22.5.2019. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 16.5.2019.
Kokouksessa on läsnä 26/27 jäsentä.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.13. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten
lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

17 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. (KV:n työjärjestys, § 4). Pöytäkirja tarkastetaan yleensä heti
kokouksen jälkeen, jos ei ole syytä sopia erillistä pöytäkirjantarkastusaikaa.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aikaisemmin hyväksytyn aakkosjärjestyksen mukaisesti
ja vuorossa ovat Ari Anttila ja Yrjö Hartikka. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja
vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Anttilan ja Yrjö Hartikan. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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18 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen
käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. (KJ 8:5, 3)
Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on
välitön vaikutus alle 18-vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja tarpeen mukaan todettu esittelyssä.
Päätösehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

--Työjärjestys:
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kello 18.20 ryhmätyöskentelyn ajaksi. Kokousta jatkettiin kello 19.40.
Kokoustauon aikana kokouksesta poistui Milla Ylikoski. Kokouksen jatkuessa läsnä on 25 äänivaltaista
kokousedustajaa.
---

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 2/2019, 13.3.2018, § 23
19 §
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2018
Kirkkojärjestys 15 luku 5 §:
”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu
tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan
kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen
viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.”
Kirkkojärjestys 15 luku 6 §:
”Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja
sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa
ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen
toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden
tasapainottamiseksi.
Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta.”
Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat yhteensä 356 829,10 euroa, eli noin 30 000 euroa edellisvuotta
enemmän. Syynä lisäykseen ovat mm. edellisvuotta suuremmat puunmyyntituotot, joiden lisäksi haudan
lunastusmaksut toteutuivat selkeästi edellisvuotta korkeampina. Toimintatuotot toteutuivat noin 56 000 euroa
budjetoitua suurempina.
Henkilöstökulut toteutuivat noin 55 000 euroa edellisvuotta pienempinä, eli kulut pienenivät 3 %. Lisätalousarvioon
verrattuna henkilöstökulut toteutuivat 6,3 % alle budjetin. Palkoissa ja palkkioissa toteuma oli noin 18 000 euroa
edellisvuotta pienempi (-1,4 %). Suurin vähennys tuli eläkemaksujen pienenemisenä, mutta vastaavasti taas
verokertymäperusteinen eläkerahastomaksu nousi.
Seurakunnan ulkoiset toimintakulut laskivat noin 50 000 euroa (-1,8 %). Tästä osa selittyy henkilöstökulujen
pienentymisellä, mutta palveluiden ostot kasvoivat. Vastaavasti taas tarvikkeiden ostot pienenivät.
Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,8. Veroprosenttia nostettiin viimeksi vuoden 2014 alusta alkaen.
Vuoden 2018 kirkollisverokertymä laski 4,3 % edellisen vuoden tasosta (-128 000 euroa), vaikka odotuksena oli, että
toteuma olisi ollut edellisvuoden tasolla. Joulukuun oikaisut entisestään pienensivät koko vuoden kertymää.
Talousarviossa oli vuodelle 2018 varauduttu jopa verotulojen pieneen nousuun, joten toteuma oli alle budjetoidun.
Toteutunut kertymä oli 1,8 % budjetissa esitettyä arviota pienempi.
Seurakunnan vuosikate oli 474 346,05 euroa, mikä on noin 45 000 euroa edellisvuotta heikompi. Vuosikate toteutui
kuitenkin noin 206 000 euroa talousarviossa ennakoitua parempana. Poistot toteutuivat selkeästi ennakoitua
suurempina, johtuen joulukuussa tehdyistä ylimääräisistä poistoista hautausmaan laajennuksen osalta. Ilman
ylimääräisiä poistoja tilikauden tulos olisi ollut selvästi ylijäämäinen, mutta ylimääräiset poistot painoivat tuloksen
alijäämäiseksi. Koko tilikauden alijäämä on 17 620,25 euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Seurakunnan tilinpäätöskirja sisältää myös Orimattilan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston
tulos on 4641,00 euroa alijäämäinen, mutta kun verrataan rahaston pääomien määrää haudanhoitovelvoitteisiin, on
rahasto kokonaisuudessaan edelleen selvästi ylikatteinen.
Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla. Vuoden 2018 alijäämää selittää hautaustoimen ylimääräiset poistot. Ilman
niitä tulos olisi ollut hyvä. Pitkällä aikavälillä jäsenmäärän pieneneminen vähentää vuosi vuodelta verotulokertymää.
Seurakunta varautuu aktiivisesti tuleviin haasteisiin muun muassa henkilöstösuunnittelulla ja valmistelussa olevalla
kiinteistöstrategialla.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto:
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018
2. päättää lähettää sen tilintarkastajalle
3. valtuuttaa talouspäällikkö Jarkko Seppälä tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa muutoksia ennen
kirkkovaltuuston käsittelyä ja
4. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2018.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti:
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018
2. päättää lähettää sen tilintarkastajalle
3. valtuuttaa talouspäällikkö Jarkko Seppälä tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa muutoksia ennen
kirkkovaltuuston käsittelyä ja
4. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2018.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 4/2019, 8.5.2019, § 59
20 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUS
Kirkkojärjestys 15. luku 9 §
”Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta
tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä,
voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin säännöksiä tai asianomaisen
toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, on
tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida
kohdistaa kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäseniin.
Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja siihen
liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetyt vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai
yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja siitä
tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätetään myös
vastuuvapaudesta tilivelvollisille.”
BDO Audiator Oy on vastuunalaisen tilintarkastajan Riitta Samolan johdolla tarkastanut Orimattilan seurakunnan
hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Suoritetusta tarkastuksesta on annettu kertomus
16.4.2019. Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen, eikä se pidä sisällään huomautuksia. Lausunnossaan
tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan
tilikaudelta.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto lähettää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esittää kirkkovaltuustolle, että
se käsittelee vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2018 hallinnosta ja taloudesta tili- ja vastuuvelvollisille
viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti lähettää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esittää
kirkkovaltuustolle, että se käsittelee vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2018 hallinnosta ja taloudesta tili- ja
vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 tiedoksi ja päättää
vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 hallinnosta ja taloudesta tili- ja vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja
luottamushenkilöille.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 tiedoksi ja myöntää
yksimielisesti vastuuvapauden vuoden 2018 hallinnosta ja taloudesta tili- ja vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja
luottamushenkilöille.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL
24:4)

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 2/2019, 13.3.2019, § 25
21 §
TILINTARKASTUSPALVELUT KAUDELLE 2019-2022
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja
talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön on
määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Orimattilan seurakunnan tilintarkastajana on toiminut yli 10 vuoden ajan BDO Audiator Oy (aik. Audiator Oy).
Tilintarkastuspalvelut eivät kustannuksiltaan ylitä hankintarajaa, joten hankinta toteutetaan pienhankintana.
Talouspäällikkö on lähettänyt tarjouspyynnöt 8.1.2019 kolmelle palveluntarjoajalle, jotka olivat: BDO Audiator Oy,
KPMG Oy ja Revisium Oy.
Tarjouspyynnössä määriteltiin kirkkojärjestyksen 15. luvun 8 ja 9 §:n mukaisten tehtävien sekä yhteisvastuukeräyksen
tarkastuksen laajuudeksi yhteensä seitsemän (7) päivää, joista vastuunalaisella tilintarkastajalla 3 päivää ja avustavalla
4 päivää.
Tarjousten arviointikriteerit on määritelty siten, että kokonaishinta kirkkojärjestyksen 15 luvun 7–9 pykälien
mukaisesta sekä seurakunnan erikseen pyytämistä tarkastustehtävistä yhteensä mahdollisine matka- ym.
kustannusten korvauksineen on painoarvoltaan 80 % ja tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen
tilintarkastajan kokemusmäärä seurakuntataloudesta sekä kirkon hallinnon ja talouden tuntemuksesta on
painoarvoltaan 20 %. Vastuunalaisen tilintarkastajan osalta on tarjouspyynnössä määritelty, että hänellä on oltava
vähintään 2 vuoden kokemus seurakuntataloudesta sekä kirkon hallinnon ja talouden tuntemuksesta.
Kaikki kolme palveluntarjoajaa antoivat tarjouksen määräaikaan mennessä. Tarjousten vertailu on liitteenä.
Tarjouspyynnössä esitetyillä arviointikriteereillä mitattuna kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt
KPMG Oy.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi Orimattilan seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi
kaudelle 2019-2022 KPMG Oy:n.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi Orimattilan seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi
kaudelle 2019-2022 KPMG Oy:n.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää valita Orimattilan seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2019-2022 KPMG Oy:n.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita Orimattilan seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2019-2022 KPMG Oy:n.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 3/2019, 10.4.2019, § 46
22 §
PIIRINEUVOSTOJEN JOHTOSÄÄNTÖJEN KUMOAMINEN
”Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden
tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa johtosäännöissä.”
(Kirkkolaki 10:4,1)
Orimattilassa seurakunnassa on neljä piirineuvostoa, jotka kirkkovaltuusto on perustanut kirkkoneuvoston
alaisuuteen. Nämä ovat Heinämaan, Järvikunnan, Kuivannon sekä Pennala-Pasinan piirineuvostot. Jokaiselle
piirineuvostolle on hyväksytty oma johtosääntö, jossa piirineuvostojen kokoonpanoksi on määrätty puheenjohtaja
sekä kuusi muuta jäsentä sekä seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Piirineuvostossa ei ole työntekijäedustajia.
Kirkkoneuvosto esittää seurakunnan toimielimiä uudistettavaksi siten, että jatkossa ei olisi enää johtokunta-muotoisia
piirineuvostoa, vaan jatkossa piirineuvostot nimitettäisiin kirkkoneuvoston toimesta vaalikauden ajaksi suoraan
kirkkoneuvoston alaisuuteen.
Piirineuvostoja on tarkoitus perustaa alueille, joiden asukkaat itse aktivoituvat ja esittävät piirineuvoston
perustamista. Piirineuvoston kokoonpano on 4-10 jäsentä, mutta varajäseniä ei nimetä. Piirineuvoston kokoontumiset
ovat avoimia kaikille.
Piirineuvostoilla ei jatkossakaan ole päätösvaltaa, mutta ne voivat tehdä aloitteita kirkkoneuvostolle.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi kumota Heinämaan, Järvikunnan, Kuivannon ja
Pennala-Pasinan piirineuvostojen johtosäännöt.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi kumota Heinämaan, Järvikunnan, Kuivannon ja
Pennala-Pasinan piirineuvostojen johtosäännöt.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää kumota Heinämaan, Järvikunnan, Kuivannon ja Pennala-Pasinan piirineuvostojen
johtosäännöt.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti kumota Heinämaan, Järvikunnan, Kuivannon ja Pennala-Pasinan piirineuvostojen
johtosäännöt.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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23 §
VALTUUSTOALOITTEET
Marko Suuronen teki yhdessä 19 muun kirkkovaltuutetun kanssa valtuustoaloitteen työryhmätoiminnan jatkamisesta
ja kehittämisestä. Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kirkkoneuvostolle toimenpiteitä varten.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kirkkoneuvostolle toimenpiteitä varten.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

24 §
MUUT ASIAT
Ilmoitusasioina ilmoitettiin:
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti Orimattilan seurakunta siirretään osaksi Mikkelin hiippakuntaa
vuoden 2020 alusta alkaen.
Kirkkoherra kutsui kirkkovaltuuston jäsenet helluntain messuun, jossa myös kolmen työntekijän virkaan
siunaaminen.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä muut asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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25 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.50.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä

