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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

keskiviikko 29.11.2017 klo 18.30 – 19.55

Paikka

Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7

Jäsenet:

Ollonen Ilkka
Mynttinen Rauni
Hirvonen Esa
Koistinen Minna
Koistinen Sirpa
Kuikka Tuija
Kärkäs Pekka
Laukkanen Jari
Liukkonen Kari
Meskanen Soini
Mylläri Allan
Mäkinen Kauko
Nissinen Anne
Peltonen Pentti
Pihkala Arno
Pohjola Ritva
Pöyhönen Arto
Rahkonen Tuula
Rautsiala Suvi
Roiha Helena
Suikki Hemmo
Teräslahti Liisa
Tiihonen Marko
Tikka Arto
Vepsä Kari
Vitikainen Eero
Viuhko Jaakko
Lajunen Liisa

Poissa:

Laine Lea
Ignatius Kalevi
Johansson Jarmo
Aalto Airi
Haapala Satu
Porkka Kalle

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

varajäsen
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Muut osallistujat:

Marttinen Arto
Tiimo Pasi
Kauppinen Sirpa

kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talousjohtaja
sihteeri

50
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Ollonen avasi kokouksen ja kirkkoherra
Arto Marttinen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 338.

51
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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. (KJ 8:5)
Kokouskutsu on postitettu 21.11.2017
Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, Imatran
Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 21.11.2017 lähtien
kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 1.12.2017 alkaen
30 päivän ajan.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi. (KJ 8:5 ja KL 7:4)

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 28/33.
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52
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Esitys:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Jaakko Viuhko ja Airi Aalto, jotka
valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 30.11.2017 klo 10.00 sihteerin
työhuoneessa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Viuhko ja Minna Koistinen.

53
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa ovat Esa
Hirvonen ja Satu Haapala, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Hirvonen ja Sirpa Koistinen.

54
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Selvitysmiehen päätösesitys kirkkovaltuustoille
Kirkkoneuvosto 15.11.2017 § 156:
Valmistelija: Ohjausryhmä ja organisaatiokonsultti Raimo Turunen
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
KL 10:1:n mukaan kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa
käsiteltävät asiat. Liitosneuvottelujen selvitysmies Raimo Turunen on tehnyt
seuraavan päätösesityksen Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden seurakuntien
kirkkovaltuustoille:
Kirkkolain 13:1 nojalla kirkkovaltuusto tekee Kirkkohallitukselle aloitteen
seurakuntajaon muuttamiseksi siten, että Imatran, Rautjärven ja
Ruokolahden seurakunnat lakkautetaan ja näistä seurakunnista
muodostetaan 1.1.2019 alkaen yksi seurakunta, jonka nimeksi tulee Vuoksen
seurakunta, ja jonka pääkirkkona toimii Ruokolahden kirkko.
Kirkkolain 11:4 nojalla kirkkovaltuusto lähettää Kirkkohallitukselle siirtyvän
omaisuuden saantokirjana luettelon seurakunnan kiinteästä omaisuudesta.
Kirkkolain 13:3,2 nojalla kirkkovaltuusto edelleen esittää, että 1.1.2019
alkaen Imatran seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan ja samasta
ajankohdasta uuden Vuoksen seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään
Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana.
Kirkkojärjestyksen 13:2,2 ja 13:3,1 nojalla kirkkovaltuusto toteaa, että
lakkautettavien seurakuntien liitosselvityksen liitteessä lueteltu henkilöstö
siirretään Vuoksen seurakunnan henkilöstöksi. Henkilöstön sijoittelusta
vastaa asetettava järjestelytoimikunta.
Lisäksi kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä
seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkovaltuusto
on merkinnyt tiedoksi kuulemisten tuloksen.
Kirkkojärjestys 13:1,1 nojalla kirkkovaltuusto lähettää aloitteen Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille toimitettavaksi edelleen Kirkkohallitukselle.
Liitteenä toimitetaan selvitysmiehen selvitysraportti sekä seurakuntien
omaisuus- ja henkilöstöluettelot.
Kirkkoneuvosto toteaa selvitysmiehen päätösesityksestä, että se kohdistuu
tasapuolisesti kaikkiin seurakunnan työmuotoihin, joten päätösesitys ei
kohdistu lapsiin ja nuoriin muista poikkeavalla tavalla.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
selvitysmiehen päätösesityksen mukaisesti:
Kirkkolain 13:1 nojalla kirkkovaltuusto tekee Kirkkohallitukselle
aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi siten, että Imatran,
Rautjärven ja Ruokolahden seurakunnat lakkautetaan ja näistä
seurakunnista muodostetaan 1.1.2019 alkaen yksi seurakunta,
jonka nimeksi tulee Vuoksen seurakunta, ja jonka pääkirkkona
toimii Ruokolahden kirkko.
Kirkkolain 11:4 nojalla kirkkovaltuusto lähettää
Kirkkohallitukselle siirtyvän omaisuuden saantokirjana luettelon
seurakunnan kiinteästä omaisuudesta.
Kirkkolain 13:3,2 nojalla kirkkovaltuusto edelleen esittää, että
1.1.2019 alkaen Imatran seurakunnan kirkkoherranvirka
lakkautetaan ja samasta ajankohdasta uuden Vuoksen
seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Ruokolahden
seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana.
Kirkkojärjestyksen 13:2,2 ja 13:3,1 nojalla kirkkovaltuusto
toteaa, että lakkautettavien seurakuntien liitosselvityksen
liitteessä lueteltu henkilöstö siirretään Vuoksen seurakunnan
henkilöstöksi. Henkilöstön sijoittelusta vastaa asetettava
järjestelytoimikunta.
Lisäksi kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä
tehtäessä seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu
ja että kirkkovaltuusto on merkinnyt tiedoksi kuulemisten
tuloksen.
Kirkkojärjestys 13:1,1 nojalla kirkkovaltuusto lähettää aloitteen
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille toimitettavaksi
edelleen Kirkkohallitukselle. Liitteenä toimitetaan
selvitysmiehen selvitysraportti sekä seurakuntien omaisuus- ja
henkilöstöluettelot.

Päätös:

Keskustelun aikana Arto Tikka esitti, että kirkkoneuvosto ei esitä
kirkkovaltuustolle seurakuntien yhteenliittymistä. Arto Tikan
esitystä kannatti Sirpa Koistinen.
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Puheenjohtaja ilmoitti, että on tehty pohjaehdotuksesta
poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta äänestetään.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä äänet jakautuivat 8 – 3
seuraavasti: pohjaehdotusta kannattivat Minna Koistinen, Pekka
Kärkäs, Allan Mylläri, Tuula Rahkonen, Liisa Teräslahti, Kari
Vepsä, Eero Vitikainen ja Arto Marttinen. Arto Tikan
vastaehdotusta kannattivat Arto Tikka, Sirpa Koistinen, Marko
Tiihonen.
Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle, että se päättää selvitysmiehen
päätösesityksen mukaisesti:
Kirkkolain 13:1 nojalla kirkkovaltuusto tekee Kirkkohallitukselle
aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi siten, että Imatran,
Rautjärven ja Ruokolahden seurakunnat lakkautetaan ja näistä
seurakunnista muodostetaan 1.1.2019 alkaen yksi seurakunta,
jonka nimeksi tulee Vuoksen seurakunta, ja jonka pääkirkkona
toimii Ruokolahden kirkko.
Kirkkolain 11:4 nojalla kirkkovaltuusto lähettää
Kirkkohallitukselle siirtyvän omaisuuden saantokirjana luettelon
seurakunnan kiinteästä omaisuudesta.
Kirkkolain 13:3,2 nojalla kirkkovaltuusto edelleen esittää, että
1.1.2019 alkaen Imatran seurakunnan kirkkoherranvirka
lakkautetaan ja samasta ajankohdasta uuden Vuoksen
seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Ruokolahden
seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana.
Kirkkojärjestyksen 13:2,2 ja 13:3,1 nojalla kirkkovaltuusto
toteaa, että lakkautettavien seurakuntien liitosselvityksen
liitteessä lueteltu henkilöstö siirretään Vuoksen seurakunnan
henkilöstöksi. Henkilöstön sijoittelusta vastaa asetettava
järjestelytoimikunta.
Lisäksi kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä
tehtäessä seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu
ja että kirkkovaltuusto on merkinnyt tiedoksi kuulemisten
tuloksen.
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Kirkkojärjestys 13:1,1 nojalla kirkkovaltuusto lähettää aloitteen
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille toimitettavaksi
edelleen Kirkkohallitukselle. Liitteenä toimitetaan
selvitysmiehen selvitysraportti sekä seurakuntien omaisuus- ja
henkilöstöluettelot.
---Kirkkovaltuusto 29.11.2017 § 55:
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää selvitysmiehen
päätösesityksen mukaisesti:
Kirkkolain 13:1 nojalla kirkkovaltuusto tekee Kirkkohallitukselle aloitteen
seurakuntajaon muuttamiseksi siten, että Imatran, Rautjärven ja
Ruokolahden seurakunnat lakkautetaan ja näistä seurakunnista
muodostetaan 1.1.2019 alkaen yksi seurakunta, jonka nimeksi tulee Vuoksen
seurakunta, ja jonka pääkirkkona toimii Ruokolahden kirkko.
Kirkkolain 11:4 nojalla kirkkovaltuusto lähettää Kirkkohallitukselle siirtyvän
omaisuuden saantokirjana luettelon seurakunnan kiinteästä omaisuudesta.
Kirkkolain 13:3,2 nojalla kirkkovaltuusto edelleen esittää, että 1.1.2019
alkaen Imatran seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan ja samasta
ajankohdasta uuden Vuoksen seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään
Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana.
Kirkkojärjestyksen 13:2,2 ja 13:3,1 nojalla kirkkovaltuusto toteaa, että
lakkautettavien seurakuntien liitosselvityksen liitteessä lueteltu henkilöstö
siirretään Vuoksen seurakunnan henkilöstöksi. Henkilöstön sijoittelusta
vastaa asetettava järjestelytoimikunta.
Lisäksi kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä
seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkovaltuusto
on merkinnyt tiedoksi kuulemisten tuloksen.
Kirkkojärjestys 13:1,1 nojalla kirkkovaltuusto lähettää aloitteen Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille toimitettavaksi edelleen Kirkkohallitukselle.
Liitteenä toimitetaan selvitysmiehen selvitysraportti sekä seurakuntien
omaisuus- ja henkilöstöluettelot.
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Päätös:

Keskustelun aikana Arto Tikka teki esityksen, että seurakuntien
yhteenliittymistä ei toteuteta, vaan Imatran seurakunta keskittyy oman
talouden ja toimintojen kehittämiseen. Arto Tikan esitystä kannatti Anne
Nissinen.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kirkkoneuvoston kirkkovaltuustolle
tekemästä esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus.
Puheenjohtaja ilmoitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa jaa on
kirkkoneuvoston esitys ja ei Arto Tikan esitys. Nimenhuutoäänestyksessä
annettiin 19 jaa ääntä ja 9 ei ääntä.
Kirkkoneuvoston esitystä kannattivat: Ilkka Ollonen, Esa Hirvonen, Minna
Koistinen, Pekka Kärkäs, Jari Laukkanen, Allan Mylläri, Kauko Mäkinen, Pentti
Peltonen, Arno Pihkala, Ritva Pohjola, Arto Pöyhönen, Tuula Rahkonen,
Helena Roiha, Hemmo Suikki, Liisa Teräslahti, Kari Vepsä, Eero Vitikainen,
Jaakko Viuhko, Liisa Lajunen.
Arto Tikan esitystä kannattivat: Rauni Mynttinen, Sirpa Koistinen, Tuija
Kuikka, Kari Liukkonen, Soini Meskanen, Anne Nissinen, Suvi Rautsiala, Marko
Tiihonen, Arto Tikka.
Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto päättää selvitysmiehen
päätösesityksen mukaisesti:
Kirkkolain 13:1 nojalla kirkkovaltuusto tekee Kirkkohallitukselle aloitteen
seurakuntajaon muuttamiseksi siten, että Imatran, Rautjärven ja
Ruokolahden seurakunnat lakkautetaan ja näistä seurakunnista
muodostetaan 1.1.2019 alkaen yksi seurakunta, jonka nimeksi tulee Vuoksen
seurakunta, ja jonka pääkirkkona toimii Ruokolahden kirkko.
Kirkkolain 11:4 nojalla kirkkovaltuusto lähettää Kirkkohallitukselle siirtyvän
omaisuuden saantokirjana luettelon seurakunnan kiinteästä omaisuudesta.
Kirkkolain 13:3,2 nojalla kirkkovaltuusto edelleen esittää, että 1.1.2019
alkaen Imatran seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan ja samasta
ajankohdasta uuden Vuoksen seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään
Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana.
Kirkkojärjestyksen 13:2,2 ja 13:3,1 nojalla kirkkovaltuusto toteaa, että
lakkautettavien seurakuntien liitosselvityksen liitteessä lueteltu henkilöstö
siirretään Vuoksen seurakunnan henkilöstöksi. Henkilöstön sijoittelusta
vastaa asetettava järjestelytoimikunta.

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

6/2017

10 (14)

29.11.2017

Lisäksi kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä
seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkovaltuusto
on merkinnyt tiedoksi kuulemisten tuloksen.
Kirkkojärjestys 13:1,1 nojalla kirkkovaltuusto lähettää aloitteen Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulille toimitettavaksi edelleen Kirkkohallitukselle.
Liitteenä toimitetaan selvitysmiehen selvitysraportti sekä seurakuntien
omaisuus- ja henkilöstöluettelot.

56
Vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittely
Kirkkoneuvosto 15.11.2017 § 157:
Valmistelija: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Tehtäväalueiden esitysten pohjalta on laadittu esityslistan liitteenä olevan
seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä
taloussuunnitelmat vuosille 2019 – 2020. Esitys sisältää myös
hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018.
Talousarvion toimintatuottojen ilman sisäisiä eriä arvioidaan olevan 743.208
€ (ta 2017: 748.465 €) eli muutos -0,7 %. Toimintakulujen arvioidaan olevan 5.462.819 € (ta 2017: - 5.591.291 €) eli muutos -2,3 % ja toimintakate 4.719.611 € (ta 2017: 4.842.826 €) eli muutos -2,5 %.
Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 5,0 milj. €, mikä on – 1,5 % eli 75.000 €
kuluvan vuoden arviota vähemmän. Valtionosuuden määräksi on ilmoitettu
kertyvän 535.010 € (TA 2017: 545.306) eli muutos – 1,8 %
Talousarviovuoden 2018 vuosikate olisi täten positiivinen 229.667 € (TA 2017:
2 %). Suunnitelman mukaiset poistot sekä seurakuntakeskuksesta tehtävä
kertapoisto yhteensä tekevät 1.269.548 €, jonka jälkeen tilikauden
alijäämäksi muodostuu 956.358 €. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien
ylijäämällä.
Hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion toimintatuloiksi arvioidaan
412.300 € (+7,3 %) ja toimintakuluiksi 394.508 € (- 6,6 %). Rahoitustulojen ja
poistojen jälkeen talousarvio osoittaa ylijäämää 44.092 € (- 45 %)
Taloussäännön 3 § mukaisesti kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista
tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi oheisena liitteenä olevan talousarvion ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat
vuosille 2019 – 2020. Esitykseen sisältyy myös
hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma
vuodelle 2018.
Kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustasoksi ulkoisen
toimintakatteen kaikissa pääluokissa. Kirkkoneuvosto päättää
kunkin tehtäväalueen ulkoisen toimintakatteen ylittämisestä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---Kirkkovaltuusto 29.11.2017 § 56:
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisena liitteenä
olevan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018 sekä
taloussuunnitelmat vuosille 2019 – 2020. Esitykseen sisältyy myös
hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018.
Kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen kaikissa
pääluokissa. Kirkkoneuvosto päättää kunkin tehtäväalueen ulkoisen
toimintakatteen ylittämisestä.

Päätös:

Keskustelun aikana Esa Hirvonen esitti, että erityisnuorisotyön anoma 5000 €
moottoripajatoiminnan vuokrakuluihin poistetaan talousarviosta. Kari Vepsä
kannatti ehdotusta. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti poistaa määrärahan
talousarviosta.
Täällä muutoksella kirkkovaltuusto hyväksyi liitteen mukaisesti talousarvion ja
toimintasuunnitelman vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019 –
2020 sekä hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle
2018.
Kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen kaikissa
pääluokissa. Kirkkoneuvosto päättää kunkin tehtäväalueen ulkoisen
toimintakatteen ylittämisestä.
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II kappalaisen viran lakkauttaminen
Kirkkoneuvosto 15.11.2017 § 160
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
II kappalaisen virkaa on viimeksi hoitanut Ritva Tamminen, joka jäi eläkkeelle
1.1.2017. Kirkkoneuvosto käsitteli 12.10.2016 esityksen, jonka mukaan
neuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, että lakkautetaan II kappalaisen virka
nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Kirkkoneuvosto ei tätä esitystä
hyväksynyt. Kirkkoneuvosto käsitteli 2.11.2017 esityksen, jonka mukaan
kirkkoneuvosto anoo taloustilanteen perusteella tuomiokapitulilta, että II
kappalaisen viran nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle viran haettavaksi
julistamista siirretään vuodella. Tämä esitys hyväksyttiin. Nyt on aika päättää, miten
II kappalaisen viran suhteen menetellään.

Avoimien virkojen kohtaloa mietittäessä on huomioitava, että seurakuntien
tulokehitys on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä laskeva. Kirkkovaltuusto
hyväksyi 25.10.2017, että seurakunnan uusi veroprosentti on 1,65 %.
Kirkollisveron noston rinnalla on vähennettävä henkilöstökustannuksia.
Seurakunnassa on sekä varhaiskasvatuksesta että nuorisotyöstä vastaavat
papit, joten II kappalaisen viran lakkauttaminen ei kohdistu erityisellä tavalla
lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lakkautetaan II
kappalaisen virka.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

----

Kirkkovaltuusto 29.11.2017 § 57:
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Imatran seurakunnan
II kappalaisen viran.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kokousaikataulu vuodelle 2018
Kirkkoneuvosto 15.11.2017 § 168:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Ollonen kutsuu kirkkovaltuuston koolle
2018 seuraavasti:
17.1., 30.5., 10.10. ja 28.11.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen kutsuu
kirkkoneuvoston koolle 2018 seuraavasti:
31.1., 21.2., 28.3., 25.4., 9.5., 6.6., 29.8., 19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12.
2018 on vaalivuosi. Vaalilautakunnan kokouksen ilmoitetaan myöhemmin.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. Kokousaikataulu viedään
tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi. Kokousaikataulu viedään
tiedoksi kirkkovaltuustolle.

----

Kirkkovaltuusto 29.11.2017 § 58:
Esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi.

59
Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
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Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 19.55.

Ilkka Ollonen
puheenjohtaja

Sirpa Kauppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu 30.11.2017 ja hyväksytty

Jaakko Viuhko

Minna Koistinen

Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 21.11. –
29.11.2017 Pöytäkirja pidetään nähtävänä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla sekä
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 1.12. – 31.12.2017, todistaa

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

