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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 8.10.2014 klo 19.00 – 19.50

Paikka

Seurakuntakeskus, Tainionkoskentie 80, 3. krs

Läsnä:

Vepsä Kari
Hirvirinne Jari
Hirvonen Esa
Härkönen Veikko
Jantunen Anneli
Kesäniemi Leena
Koistinen Sirpa
Martikainen Leena
Meskanen Soini
Mynttinen Rauni
Näränen Pauliina
Ojalainen Liisa
Ollonen Ilkka
Paasivirta Marja
Pihkala Arno
Pohjola Ritva
Pöyhönen Arto
Rahkonen Tuula
Roiha Helena
Saaristo Lilla
Sopanen Hannu
Suikkanen Esko
Varho Hannu
Vento Leena
Vitikainen Tuula
Wilen-Jäppinen Tiina

Poissa
Haakana Leena
Hämäläinen Tomi
Johansson Jarmo
Teräslahti Liisa
Viuhko Jaakko
Lähde Hanna-Kaisa
Malinen Tuija
Porkka Kalle
Vaittinen Karita

puheenjohtaja

varajäsen

varapuheenjohtaja

Syy:
KL 24:8 §
muu syy
työeste
työeste
matka

Muut osallistujat:
Marttinen Arto
Paakki Sirpa

kirkkoherra
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
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Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Vepsä avasi kokouksen ja kirkkoherra
Arto Marttinen piti alkuhartauden.

26
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuulutus on ollut nähtävillä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla ja
kotisivuilla 29.9.2014 lähtien sekä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.
Esityslista on postitettu kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
29.9.2014.
Ehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 26/33.

27
Pöytäkirjan tarkastus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Ehdotus:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Ilkka Ollonen ja Marja Paasivirta,
jotka valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan 8.10.2014 kokouksen päätyttyä.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen.
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28
Ääntenlaskijoiden valinta
Ehdotus:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Jarmo Johansson ja Leena
Kesäniemi, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Kesäniemi ja Sirpa Koistinen.

29
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
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Tuloveroprosentti vuodelle 2015
Kirkkoneuvosto § 134/13.8.2014
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460 tai
sirpa.paakki@evl.fi

Kirkkolain 15 luvun 2 § 3 momentin mukaisesti kirkkovaltuusto vahvistaa
tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05
prosenttiyksikköön. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston
vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan
menojen suorittamiseen.
Verotusmenettelylain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä seurakunnan
tuloveroprosentti.
Imatran seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1.1.2010 alkaen 1,5 %. Tätä
ennen tuloveroprosentti oli 30 vuoden ajan 1,25 %. Vuosina 2005 – 2009
seurakunnan tilinpäätökset olivat alijäämäisiä ja tällöin myös vuosikate oli
negatiivinen vuotta 2007 lukuun ottamatta. Seurakunnan maksuvalmius oli
kriittinen ja seurakunta joutui ottamaan käyttötalousmenoihin lainaa
hautainhoitorahastolta.
Vuosina 2010 – 2013 seurakunnan talous on kohentunut kirkollisveron
korotuksen ja menojen leikkausten vuoksi, kassavarat ovat lisääntyneet ja 1,2
miljoonan lainaa on pystytty maksamaan kokonaan pois. Vuosina 2010 – 2013
ei ole investoitu juuri lainkaan ja myös korjausrakentamisessa on toteutettu
vain kaikkein välttämättömin.
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Kiinteistöjen korjausrakentamista ei voi siirtää pitkälle tulevaisuuteen, vaan
tulevien vuosien aikana tuleekin varautua investoimaan toiminnan kannalta
tarpeellisiin kiinteistöihin.
Vuonna 2012 (Kirkkohallituksen tilastot vuodelta 2013 eivät ole vielä
valmistuneet) oli koko kirkon keskimääräinen tuloveroprosentti 1,35. Imatran
seurakunnan vertailuryhmän (asukasluvun ja verotulojen määrän mukaan
määräytyvä ryhmä) keskimääräinen tuloveroprosentti oli 1,40.
Menojen kriittinen karsiminen, tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen ja
toiminnan sopeuttaminen käytettävissä oleviin tuloihin ovat edellytyksiä, jotta
vuoden 2015 tuloveroprosentiksi voidaan vahvistaa 1,5 %.
Tuloveroprosentin määräaikainen nostaminen korjausrakentamisen vuoksi ei
ole taloudellisesti järkevää; korjausrakentaminen pyritäänkin toteuttamaan
avustusten ja lainavarojen turvin.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015
tuloveroprosentiksi vahvistetaan edelleen 1,5 %.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----Kirkkovaltuusto 8.10.2014 § 30
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto
esittää
kirkkovaltuustolle,
tuloveroprosentiksi vahvistetaan edelleen 1,5 %.

että

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2015
tuloveroprosentiksi 1,5 %.

vuoden

2015

31
Leena Haakanan luottamustoimien lakkaaminen; varajäsenen kutsuminen kirkkovaltuuston
jäseneksi ja kirkkoneuvoston jäsenen vaali
Kirkkoneuvosto 24.9.2014 § 148
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Paakki
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741 tai arto.marttinen@evl.fi
Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen, pastori Leena Haakana on
pyytänyt eroa Imatran seurakunnan luottamustoimista tultuaan valituksi
Imatran seurakunnan viranhaltijaksi 15.9.2014 alkaen.
Imatran seurakunnan vakinaisena viranhaltijana Leena Haakana menettää KL
23 luvun 4 § mukaisesti vaalikelpoisuutensa kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäseneksi.
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Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan seurakuntavaaleilla valitun
luottamushenkilön menetettyä vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka
jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi.
Leena Haakanan menetettyä vaalikelpoisuutensa kirkkovaltuuston jäseneksi
kutsutaan KL 23 luvun 7 § mukaan varajäsen sen valitsijayhdistyksen listalta,
jonka ehdokaslistalta Leena Haakana on valittu.
Kirkkovaltuusto on toimittamassaan kirkkoneuvoston jäsenten vaalissa
16.1.2013 valinnut kirkkoneuvostoon vuosiksi 2013 - 2014 Leena Haakanan ja
hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Liisa Ojalaisen.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1) että se toteaa pastori Leena Haakanan kirkkovaltuuston jäsenyyden
lakanneeksi 15.9.2014 lukien ja kutsuu hänen tilalleen kirkkovaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi Kalle Porkan;
2) että se toimittaa kirkkoneuvoston jäsenen vaalin ja valitsee pastori Leena
Haakanan tilalle uuden jäsenen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----Kirkkovaltuusto 8.10.2014 § 31
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1) että se toteaa pastori Leena Haakanan kirkkovaltuuston jäsenyyden
lakanneeksi 15.9.2014 lukien ja kutsuu hänen tilalleen kirkkovaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi Kalle Porkan;
2) että se toimittaa kirkkoneuvoston jäsenen vaalin ja valitsee pastori Leena
Haakanan tilalle uuden jäsenen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto
1) totesi, että Leena Haakanan tilalla toimii kirkkovaltuuston varsinaisena
jäsenenä Kalle Porkka;
2) toimitti kirkkoneuvoston jäsenen vaalin ja kirkkoneuvoston varsinaiseksi
jäseneksi valittiin Tuula Vitikainen. Tuula Vitikainen on toiminut Leena
Kesäniemen varajäsenenä kirkkoneuvostossa, joten uudeksi varajäseneksi
valittiin yksimielisesti Arto Pöyhönen.
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Kiinteistölautakunnan lakkauttaminen
Valmistelija: kiinteistölautakunta
Esittelijä:
talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460 tai sirpa.paakki@evl.fi
Kiinteistölautakunta 26.8.2014 § 6
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kiinteistölautakunnan johtosäännön 26.9.1990.
Valtuustossa vuonna 2012 tehdyn ponsialoitteen mukaan kaikkien toimielinten
johtosäännöt on päivitettävä. Kiinteistölautakunta on käsitellyt johtosäännön
uudistustyötä ja antanut sen viranhaltijoiden valmisteltavaksi siten, että uusi
johtosääntö astuu voimaan seuraavan vaalikauden alusta eli 1.1.2015.
Valmistelutyötä tehtäessä on noussut esiin kiinteistölautakunnan
poikkeuksellinen asema seurakunnan nykyisessä organisaatiossa. Vuoden
2012 alusta on lakkautettu eri työmuotojen johtokunnat ja vain
kiinteistölautakunta on jäänyt voimaan vanhan hallintomallin mukaisena.
Monien muutosten ja henkilövaihdosten ohella kenties unohtui muuttaa
kiinteistölautakunnan asema samankaltaiseksi kuin muiden johtokuntien
osalta tapahtui.
Työalojen johtokuntien tilalle kirkkoneuvosto on nimennyt tukiryhmään
henkilöitä, jotka nimensä mukaisesti toimivat ko. työmuodon tukena,
ideoijana, vapaaehtoisena, ilman tiukkaa hallinnollista sääntelyä. Oheisena
liitteenä on tukiryhmien ohjesääntö.
Myös kiinteistölautakunnan tilalla voisi olla kiinteistöalan asiantuntijoista
koostuva tukiryhmä, joka kirkkoneuvoston tehtäväksi annon mukaisesti
suorittaisi kausittaista tai projektiluonteista tehtäväänsä.
Ehdotus

Kiinteistölautakunta seurakunnan johtokuntana esitetään lakkautettavaksi.
Päätöksen lakkauttamisesta tekee kirkkovaltuusto.
Mikäli valtuusto päättää lakkauttaa kiinteistölautakunnan, kirkkoneuvosto
nimeää toimikaudekseen kaksi - kolme luottamushenkilöjäsentä suorittamaan
kiinteistökatselmukset yhdessä viranhaltijoiden kanssa sekä nimeää
projektikohtaisesti asiantuntijoista koostuvan työryhmän valvomaan
seurakunnan etuja kiinteistöjä koskevissa asioissa.

Päätös:

Kiinteistölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----Kirkkoneuvosto 24.9.2014 § 151
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistölautakunta
seurakunnan johtokuntana lakkautetaan 31.12.2014.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----Kirkkovaltuusto 8.10.2014 § 32
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistölautakunta
seurakunnan johtokuntana lakkautetaan 31.12.2014.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti lakkauttaa kiinteistölautakunnan
seurakunnan johtokuntana 31.12.2014 lähtien.

33
Uudistetut suositussopimukset
Kirkkoneuvosto 24.9.2014 § 152
Valmistelija: yhteistyötoimikunta
Esittelijä:
talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460 tai sirpa.paakki@evl.fi
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2014 – 2016 voimaantullessa
1.4.2014 tulivat voimaan myös sopimukseen sisältyvät uudistetut suositukset
(KirVESTES liitteet 15 – 17 ja liite 19). Suositusten uudistetut tekstit eivät
sisällä materiaalisia muutoksia lukuun ottamatta suositusta toimituspalkkioista
(liite 19).
Suositus toimituspalkkioista sisältää materiaalisen muutoksen. Suosituksen 2
§:n 2 momentin mukaan toimituspalkkiota voidaan tietyissä tilanteissa maksaa
myös seurakunnan/seurakuntayhtymän omalle henkilöstölle. Jotta tämä päätös
tulisi voimaan, on tehtävä päätös uudistetun suosituksen käyttöönotosta.
Kirkon työmarkkinalaitos suosittaa, että seurakunnat tekisivät päätöksen
KirVESTES 2014 – 2016 mukaisten suositustekstien käyttöönotosta.
Suositukset tulevat voimaan seurakunnassa kirkkovaltuuston päätöksellä.
Liite 15: Suositus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa.
Liite 16: Suositus suojavaatetuksesta seurakunnassa.
Liite 17: Suositus työpaikkaruokailun järjestämisestä seurakunnassa.
Liite 19: Suositus toimituspalkkioista.
Oheisena liitteenä ovat uudistetut suositussopimukset. Yhteistyötoimikunta on
käsitellyt suosituksia kokouksessaan 6.8.2014.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle alla mainittujen
suositussopimusten käyttöönottamisesta:
Suositus sairaanhoidon järjestämisestä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Suositussopimuksen mukainen sairaanhoito on käytössä seurakunnassamme.
Suositussopimus vahvistetaan sopimuksen tarkoittamalla tavalla.
Suositus suojavaatetuksesta seurakunnassa
Suositussopimuksen mukainen suojavaatetus on hankittu työntekijöille, mutta
suojavaatetuksen huoltoa koskeva säännös ei ole ollut käytössä.
Suositussopimus vahvistetaan sopimuksen tarkoittamalla tavalla.
Suositus toimituspalkkioista
Toimituspalkkiot maksetaan suositussopimuksen mukaisena silloin, kun
tehtävän hoitaja on vihitty pappisvirkaan ja kanttorin tehtäviä hoitavan on
oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen 9.2.2010 antaman päätöksen
mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään
kanttorinvirkaan.
Alemman kelpoisuuden omaaville toimituksen suorittajille maksetaan
korkeintaan 85 % suositussopimuksen mukaisista palkkioista.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----Kirkkovaltuusto 8.10.2014 § 33
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle alla mainittujen
suositussopimusten käyttöönottamisesta:
Suositus sairaanhoidon järjestämisestä (liite 33.1)
Suositussopimuksen mukainen sairaanhoito on käytössä seurakunnassamme.
Suositussopimus vahvistetaan sopimuksen tarkoittamalla tavalla.
Suositus suojavaatetuksesta seurakunnassa (liite 33.2)
Suositussopimuksen mukainen suojavaatetus on hankittu työntekijöille, mutta
suojavaatetuksen huoltoa koskeva säännös ei ole ollut käytössä.
Suositussopimus vahvistetaan sopimuksen tarkoittamalla tavalla.
Suositus toimituspalkkioista (liite 33.3.)
Toimituspalkkiot maksetaan suositussopimuksen mukaisena silloin, kun
tehtävän hoitaja on vihitty pappisvirkaan ja kanttorin tehtäviä hoitavan on
oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen 9.2.2010 antaman päätöksen
mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään
kanttorinvirkaan.
Alemman kelpoisuuden omaaville toimituksen suorittajille maksetaan
korkeintaan 85 % suositussopimuksen mukaisista palkkioista.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Imatran seurakunnan strategia
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 tai
arto.marttinen@evl.fi
Kirkkoneuvosto 4.6.2014 § 107
Kirkkoneuvosto nimesi 27.2.2013 strategiatyöryhmän puheenjohtajaksi
kirkkoherran, jäseniksi talousjohtajan, työalajohtajat sekä Kari Vepsän, Liisa
Teräslahden, Sirpa Koistisen ja Ritva Hirvosen.
Strategian odotettiin valmistuvan vuoden 2014 loppuun mennessä.
Ennen strategiatyöryhmän nimeämistä strategiatyöstä keskusteli
kehittämisryhmä 18.9. ja 30.10.2012, jonka aloitteesta pidettiin 9.2.2013
Päivärannassa konsultti Raimo Turusen johtama strategiaseminaari.
Kirkkoneuvoston 27.2.2013 pidetyn kokouksen jälkeen strategiaa on työstetty
strategiatyöryhmässä 30.5.2013, 18.9.2013, 20.11.2013, 27.3.2014, 23.4.2014
ja 20.5.2014. Piispantarkastuksen yhteydessä piispa viittasi seurakunnan
strategiatyöskentelyyn 7.4.2014. Kirkkovaltuusto ja strategiatyöryhmä
kokoontuivat strategiatyöskentelyyn liittyvään tulevaisuusseminaariin
12.3.2014.
Seurakunnan työntekijät ovat tiimeittäin pohtineet seurakunnan perustehtävää,
arvoja ja toimintaympäristön muutosta syksyllä 2013. Alkuvuonna 2014 tiimit
ovat pohtineet seurakunnan visiota. Strategiatyöryhmän 27.3.2014
hahmottelemaan strategialuonnokseen työntekijät ovat saaneet ottaa kantaa
joko yksin tai useamman henkilön yhteistyönä. Samaan luonnokseen on saatu
kirjallista palautetta yhdeltä luottamushenkilöltä. Myö Yhes –lehden kautta
palautetta on pyydetty seurakuntalaisilta, mutta sitä ei ole saatu.
Strategiatyöryhmä on valmistanut seurakunnalle strategian vuosille 20152025. Siihen sisältyy henkilöstöstrategia, talousstrategia ja viestintästrategia,
jolla korvataan 12.12.2012 kirkkoneuvostolle esitelty viestintäsuunnitelma
Viestintä Imatran seurakunnassa.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto käsittelee Imatran seurakunnan strategiaa vuosille 20152025.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti antaa käsiteltävänä olevan strategialuonnoksen
kirkkovaltuuston jäsenille kommentoitavaksi. Palaute annettava 11.8.2014
mennessä, jolloin päätetään strategian jatkokäsittelystä.

----Kirkkoneuvosto 24.9.2014
Seurakunnan strategialuonnokseen ei ole tehty muutos- tai lisäysehdotuksia.
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Ehdotus:

8.10.2014
Kirkkoneuvosto päättää strategian jatkokäsittelystä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti antaa strategian kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

----Kirkkovaltuusto 8.10.2014 § 34
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto antaa oheisena liitteenä olevan strategian kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto käsitteli Imatran seurakunnan strategian vuosille 2015 – 2025
ja totesi yksimielisesti, että strategia on valmis hyväksyttäväksi.

35
Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.8.2014
Kirkkoneuvosto 13.8.2014 § 131
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460 tai
sirpa.paakki@evl.fi

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen pääluokittain ajalta 1.1. –
30.6.2014, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä raportit tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

----Kirkkovaltuusto 8.10.2014 § 35
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tiedoksi ajantasaisimmat tiedot
talousarvion toteutumisesta sekä rahoitustilanteesta.
Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen pääluokittain 1.1. –
31.8.2014, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi talousarvion toteutumisen, tuloslaskelman, taseen ja
rahoituslaskelman tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
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Muut esille tulevat asiat
Esityslistan liitteenä on vertailutietoja taloustilastosta vuosilta 2009 – 2013.
37
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjaan liitettävän KL 24 luvun mukaisen
valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.50.

Kari Vepsä
puheenjohtajana

Sirpa Paakki
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu 8.10.2014 ja hyväksytään

Ilkka Ollonen

Marja Paasivirta

Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla
29.9. – 8.10.2014. Pöytäkirja on asetettu nähtäville 9.10.2014 ja se pidetään nähtävänä
seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla ja kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 10.10. – 8.10.2014,
todistaa

Sirpa Paakki
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

