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Aika
13.11.2019 klo 19.00 – 20.09 kahvitarjoilu klo 17.30
Paikka
Isonkyrön srk-talo
Läsnä
Hölsö Mauno, varapuheenjohtaja
x
Iivari Eeva
x
Jouppi Kaisa
x
Karhu Miira
x
Kauppinen Eeva-Leena
x
Korvola Juha
x
Leskelä Juhani
x
Myllyniemi Pasi
x
Ojala Aila
x
Ojala Heikki
x
Ojaluoma Veli-Matti
x
Pollari Väinö
x
Rantala Eila
x
Rinnekari Sirkku, puheenjohtaja
x
Salonen Esko
x
Silvennoinen Iris
x
Tiitinen Ullamaija
x
Vaismaa Marja
x
Yliviitala Johanna
x
varajäsenet
neuvoston pj
neuvoston jäsenet
talousjohtaja

Linko Satu

x

Viita Antti

x

Asiat

Pykälät 33 -43

Allekirjoitukset

_______________________________
Sirkku Rinnekari
puheenjohtaja
Isokyrö ___ / ___ 2019

_________________________________
Antti Viita
pöytäkirjanpitäjä
Isokyrö ___ / ___ 2019

_______________________________
Eeva-Leena Kauppinen

_________________________________
Juha Korvola
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33 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
34 §
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokouksen koollekutsumisesta säädetään kirkkojärjestyksen 8:5 §:ssä. 5 § 1 mom:n mukaisesti kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajakin on estynyt, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Valtuuston ensimmäisen kokouksen kutsuu kirkkoneuvoston puheenjohtaja koolle ja kokouksen avaa ja johtaa puhetta siihen saakka kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu iältään vanhin valtuutettu.
Kirkkovaltuuston kokouskutsusta sanotaan KJ 8:5,2:ssa ”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”.
Edellä mainitun 5 §:n 3 mom. käsittelee asian kiireelliseksi julistamista ja 4 mom. siirtämistä.
Voimassa olevan Isonkyrön seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita kirkkovaltuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy
selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus
kirkkovaltuuston päätökseksi. Edellä mainittu on toimitettava vähintään 3 päivää ennen kirkkovaltuuston jäsenille.
Kirkkovaltuuston päätösvaltaisuudesta säädetään kirkkolain
7:4,1:ssa, jossa sanotaan: ”seurakunnan toimielin on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla”.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kuulutus liitteenä 1.
Kirkkovaltuuston päätös:.
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että kaikki kirkkovaltuuston
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jäsenet olivat paikalla.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
35 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALITSEMINEN, TARKASTUKSEN AJANKOHTA JA NÄHTÄVILLÄPIDON
TOTEAMINEN
Pöytäkirjan tarkistamisesta määrätään KJ 7:6 §:ssä, jossa sanotaan 2
mom:ssa, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksessä 4 §:ssä sanotaan, että kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan.
Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä säädetään kirkkolain 25:3 §:ssä,
jossa mainitaan, että pöytäkirja on saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille yleistiedoksi panemalla päätökset ja ilmoitus julki
seurakunnan ilmoitustaululle. Tämä koskee niitä päätöksiä, joita ei
ole pidettävä salassa tai alistettava.
KJ 23:2,1 kuulutus nähtävillä olosta on pantava julki seurakunnan
ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastamisessa on ollut käytäntö, että aakkosjärjestyksessä on valittu pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eeva-Leena Kauppinen ja Juha Korvola .
Pöytäkirja on nähtävillä virastossa kirkkoherranviraston aukioloaikana 15.11.-16.12.2019.
Kirkkoneuvoston ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan
tarkastajiksi vuorossa olevat Eeva-Leena Kauppinen ja Juha Korvola,
hyväksyy pöytäkirjan tarkastuksen ja nähtävillä pidon edellä esitetyllä tavalla, ja päättää, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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36§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkovaltuuston kokouksessa asiat käsitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksytään esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

37§
TILINTARKASTAJAN VALINTA
Kirkkoneuvosto 8.10.2019
Kirkkohallitus on ohjeistanut tilintarkastajan valintaa yleiskirjeellään 17 /
2018. Yleiskirjeessä todetaan seuraavasti:
”Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen 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.
Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastajarekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi/fi/tilintarkas-tusvalvonta.html). Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastus-yhteisön on määrättävä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle, marraskuun seurakuntavaaleissa valitulle ja vuoden 2019 alusta toimintansa aloittavalle, kirkkovaltuustolle tai
yhteiselle kirkkovaltuustolle. Nykyinen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voivat käynnistää tilintarkastuksen valintaprosessin, ja tarvittaessa
toimeen-panna tarjouskilpailun, jo vuoden 2018 aikana.”
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Isonkyrön seurakunnan tilintarkastusta on hoitanut valtuustokaudella 20152018 KPMG julkishallinnon palvelut Oy, josta vastuullisena tarkastajana on
toiminut JHT, HT Esko Säilä. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n nimissä.
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on fuusioitunut emoyhtiöönsä 1.1.2019
ja tästä johtuen tarjoava yhteisö on KPMG Oy Ab (auktorisoitu tilintarkastusyhteisö). Heiltä on pyydetty tarjousta yhteistyön jatkamisesta myös valtuustokaudella 2019-2022.
Tarjousta on pyydetty yhteistarjouksena koko talouden ja hallinnon yhteistyöalueelle Alavuden, Ilmajoen, Isonkyrön ja Kuortaneen seurakunnille. Kukin seurakunta tekee tilintarkastajan valinnan itsenäisesti kirkkolain mukaisesti.
KPMG Oy Ab:n tarjouksen julkinen osuus liitteenä. Tarjouksen salattu
osuus on nähtävänä kokouksessa. Tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa
tarkastuksen hinta vuodessa on arvonlisäverottomana noin 2330 euroa.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että päätöksen kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee Isonkyrön seurakunnan tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2019-2022 KPMG Oy Ab:n,
josta vastuullisena tarkastajana toimii JHT, HT Ilari Karhu ja päävastuullisen
tarkastajan varahenkilönä JHT, HT Esko Säilä tarjouksen mukaisin ehdoin.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 13.11.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee Isonkyrön seurakunnan tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2019-2022 KPMG Oy Ab:n,
josta vastuullisena tarkastajana toimii JHT, HT Ilari Karhu ja päävastuullisen
tarkastajan varahenkilönä JHT, HT Esko Säilä tarjouksen mukaisin ehdoin.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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38§
VUODEN 2020 VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN
Kirkkoneuvosto 8.10.2019
Kirkkolain mukaisesti seurakunnan tuloveroprosentin vahvistaa kirkkovaltuusto.
KL 15:2 ”Kirkollisvero. Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen
hankkimiseen, joita tarvitaan 1§ mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän muiden tulojen lisäksi tarvitaan
menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.”
Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntien taloussuunnittelua yleiskirjeellään 13/2019 (Liite).
Yleiskirjeen mukaan palkkamenoihin tulee edelleen lähivuosina kohdistumaan nousupaineita. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa
31.3.2020 saakka. Yleinen talouskehitys huomioiden seurakuntien on syytä
kuitenkin varata palkkauskustannuksiin harkinnan mukaan noin 1–2 prosenttia. Myöskään ratkaisua mahdollisesta lomarahojen vähennysten jatkumisesta ei vielä ole. Talousarvio tulee kirkkohallituksen ohjeen mukaan laatia
siten, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Kirkollisveroja on tilitetty elokuun loppuun mennessä vähemmän kuin aikaisemmin samaan aikaan. Tähän on Verohallinnon seurakunnille lähettämän tiedotteen (9.9.2019) mukaan useita syitä. Uuden veron-tilityslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia on maksettu jo elokuussa ja syyskuussa, ja summat on vähennetty tilityksistä. Lisäksi kirkollisverotilityksiä ovat pienentäneet myös ennakonpidätysmenettelyn muutos,
jossa siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan ja sivutuloverokorteista luovuttiin. Alkuvuodesta ennakonpidätyksiä on kertynyt aikaisempaa vähemmän, ja jos verovelvolliset eivät muuta ennakonpidätyksiään, heiltä pidätetään loppuvuodesta lisäprosentin mukaan ja veroja kertyy
tilitettäväksi enemmän. Lisäksi ennakonpidätysten kertymää on alkuvuodesta vähentänyt tulorekisterin käyttöönottoon liittyneet ilmoittamisen ongelmat. Alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten odotetaan
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palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolella ja vuoden
2020 aikana.
Verotilitysten vertaaminen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei anna
oikeaa kuvaa alkuvuoden tilitysmäärästä, eikä sen perusteella voi tehdä koko
vuotta koskevaa arviota. Kirkkohallitus on julkaissut laskentataulukon arvioinnin avuksi. Elokuun tilitysten jälkeen ennustetaan, että kirkollisveron
määrä kasvaisi koko kirkossa enintään kaksi prosenttia. Seurakuntakohtaiset
erot ovat suuria ja jokaisen seurakuntatalouden pitää tehdä itse omat arvionsa. Ennustetaulukon mukaisesti vaikuttaisi siltä, että Isonkyrön seurakunnassa verotuloja kertyy vuonna 2019 lähes vuotta 2018 vastaava määrä.
Kirkon keskusrahastolle tilitettävät maksut pysyvät ennallaan vuodelle 2020.
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu on siten edelleen 6,5 prosenttia ja kirkollisverojen perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on viisi prosenttia. Tuleville vuosille
maksuihin ei ole odotettavissa muutosta.
Vuoden 2020 talousarvion valmistelussa tilikausi näyttäisi edelleen jäävän
alijäämäiseksi. Seurakuntaan on perustettu työryhmiä, joiden tehtävänä on
muutosten kautta etsiä kustannustehokkaita tapoja toimia. Pitkälle tähtäävät
suunnitelmat ovat edellytyksenä sille, että seurakunta tulee selviämään nykyisellä veroprosentilla. Kirkkovaltuuston asettamaa säästötavoitetta
(50.000-70.000) ei ole vielä kokonaisuudessaan saavutettu.
Kirkkohallituksen laatiman ennusteen mukaan seurakunnan jäsenmäärä tulee
jatkamaan laskuaan. Sama kehitys näkyy myös tilastokeskuksen syksyllä
2019 julkaisemassa väestöennusteessa. Kirkkohallituksen ennusteen mukaan seurakuntalaisia olisi kuitenkin vielä vuonna 2030 noin 3700. Tilastokeskuksen arvio Isonkyrön kunnan väestökehityksestä on hieman kirkkohallituksen ennustetta negatiivisempi.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että valmistelun kohteena oleva asiakokonaisuus ei merkittävästi vaikuta lasten ja
nuorten asemaan seurakunnan alueella. Tuloveroprosentilla on kuitenkin iso
vaikutus seurakunnan rahoitukselliseen asemaan. Rahoituksellinen asema voi
tulevaisuudessa olla yhtenä vaikuttavana tekijänä mietittäessä seurakunnassa
järjestettävän lasten ja nuorten toiminnan laajuutta.
TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 vuodelle 2020.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 13.11.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Isonkyrön seurakunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 vuodelle 2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
39§
VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020-2022 TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
Kirkkoneuvosto 5.11.2019
Kirkkoneuvosto on valmistellut seurakunnan talousarviota vuodelle 2020 ja
toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020-2022. Valmistelun tuloksena
talousarvio on 76.070,00 euroa alijäämäinen.
Verotulojen tilitysten arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Tämän
hetken ennusteiden mukaan vuonna 2019 verotuloja arvioidaan kertyvän
noin 905.000 euroa ja vuonna 2020 noin 910.000. Suunnitelmavuosinakin
verotulojen arvioidaan pysyvän lähes ennallaan.
Vuodelle 2020 investointeihin varataan yhteensä noin 140.000,00 euroa.
Esitys talousarvioksi liitteenä.
Lapsiasian vaikutusten arviointi: Kirkkojärjestys 23 luku 3§”Lapsen edun
edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava
ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee
se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan
alle 18-vuotiasta.” Tämän pykälän valmistelija arvioi, että valmistelun koh-
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teena oleva asiakokonaisuus vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten asemaan erityisesti Isonkyrön seurakunnan alueella. Lapsi- ja nuorisotyöhön
suunnatut panostukset olisi kyettävä säilyttämää riittävinä sen turvaamiseksi,
että seurakunta voisi edelleen kutsua heitä yhteyteensä.
KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaa Isonkyrön
seurakunnan talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2020-2022 esityksen mukaisena.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaa Isonkyrön
seurakunnan talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2020-2022 esityksen mukaisena.
-----Pykälän 107 keskustelun ajan kokouksessa olivat läsnä työntekijöistä Armin Krueger, Vihtori Leskelä, Päivi Väkiparta ja Outi Kultti klo 18.20- 18.55.
-----Kirkkovaltuusto 13.11.2019:
Kirkkoneuvoston ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vahvistaa Isonkyrön
seurakunnan talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2020-2022 esityksen mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
Keskustelun aikana Pasi Myllyniemi teki esityksen, että diakonia-avustuksiin ohjataan johtokunnan esityksen mukaisesti 7.000 euroa. Eeva-Leena
Kauppinen kannatti tehtyä esitystä. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti
ohjata diakonia-avustuksiin Pasi Myllyniemen esityksen mukaisesti 7.000
euroa. Muutoksen jälkeen seurakunnan talousarvion alijäämä on 77.070 euroa.
Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin.

Pöytäkirjan
tarkastajien
nimet

Päätösten toimeenpano
____ §
____ §

____ §

Pöytäkirja
N:o 3/2019
KIRKKOVALTUUSTO
13.11.2019 N:o sivu 10
_________________________________________________________________

40§
MUUT ASIAT
Puheenjohtaja Sirkku Rinnekari kiitti kirkkovaltuustoa ja työntekijöitä kuluneesta
vuodesta.
41§
ILMOITUSASIAT
1) TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA
Kirkkoneuvosto 5.11.2019
Kirkkovaltuusto hyväksyi talouden tasapainotusohjelman 24.8.2016.
Tasapainottamisohjelman toteuttamista arvioidaan ja seurataan 2016—2019 seuraavasti:
Kirkkoneuvosto valvoo, että toimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 25.10.2017 Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kiinteistötyöryhmän esityksen. Ryhdytään valmistelemaan Kyrönrannan myyntiä.
---Kirkkoneuvoston kokouksessa 22.11.2017 kirkkoneuvosto antoi johtoryhmälle
valmisteltavaksi seurakuntatalosta/pappilasta luopumista ja esityksen tekemistä
Kirkkoneuvostolle tammikuun 2018 loppuun mennessä.
--Kirkkoneuvoston kokouksessa 31.1.2018 myönnettiin lisäaikaa kiinteistöluopumisen selvittelylle.
--Kirkkoneuvoston kokouksessa 27.3.2018 merkittiin tiedoksi 21.2.2018 tehdyt
kiinteistökartoitukset.
--Kirkkoneuvoston kokouksessa 18.4.2018 Kirkkoneuvosto päätti luopua pappilasta. Asiasta pyydettiin lausunto lapsityöntekijöiltä ja kasvatus ja opetustyön johtokunnalta.
--Kyröönrannan myynti etenee.
--Toisen lastenohjaajan toimi on muutettu 80 % työajalle.
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--Selvitystyö pappilasta luopumiseksi on aloitettu.
---Valmistelutyöryhmä on valinnut Juha Syrjämäen toteuttamaan rakenteiden kun
kartoitukset. Kartoitukset aloitetaan viikolla 44.
---Henkilöstösuunnitelman valmistelutyö etenee
------Kirkkovaltuuston päätös pappilasta luopumisesta kuntokartoitusten ja seurakuntatalon hankesuunnittelun jälkeen 14.6.2018
------Rakennusten kuntokartoitukset ovat valmistuneet. Niiden perusteella lisäselvityksien tekeminen on tarpeellista.
---Strategian ohjausryhmä on saanut valmiiksi esityksen seurakunnan uudeksi henkilöstösuunnitelmaksi.
----Kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakunnan henkilöstösuunnitelman vuodelle
2019.
----Pappilan sisäilmamittausten tulokset arvioitavana 7.3.2019
-----Seurakuntatalon sisäilmamittausten tulokset arvioitavina ja hankesuunnittelu
käynnistetty 4.6.2019
-----Henkilöstösuunnitelma etenee yhteistyötoimikunnan käsittelyyn
------Seurakuntatalon hankesuunnittelu etenemässä luonnossuunnitteluvaiheeseen
-------Kyröönrannan myynti uudelleen kirkkohallituksen vahvistettavana
-------Määräalan myynti Mustikkamäen alueesta partiolaisille kirkkohallituksen vahvistettavana
-------Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut Kyröönrannan myyntipäätöksen
kokouksessaan lokakuussa
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-------Määräalakauppa Mustikkamäestä partiolippukunta Vainion Vesojen kanssa kirkkohallituksen vahvistettavana.
--------Talousseminaari kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä 13.11.2019

2) Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 3.9, 8.10 ja 5.11.2019
3) Kirkkovaltuusto kutsuttiin joulupuurolle 19.12.2019 klo 17.00
Kirkkovaltuuston päätös:
1) asia päätettiin merkitä tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
2) asia päätettiin merkitä tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan
3) asia päätettiin merkitä tiedoksi saatetuksi pöytäkirjaan

42 §
ALOITTEET
Ei ollut.
43 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.
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