LOIMAAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2018

Kokousaika tiistai 23.10.2018 klo 17.15
Kokouspaikka Kaupunginkirkon yläsali, Turuntie 32, 32200 Loimaa
Heini-Sisko Borra
Anu Haapanen poissa,
varajäsen Tiia Reunanen
Teemu Heilala poissa
Raimo Huhtala
Tuula Hällfors-Laaksonen poissa,
varajäsen Mirja Suominen
Eliisa Jaatinen
Pekka Kaasalainen
Erkki Kallio
Hannu Kauti
Helvi Klemetti
Katariina Kojo
Jukka Korvenpää
Jukka Laaksonen, varapuheenjohtaja
Esko Lundgren poissa,
varajäsen Riina Heinonen

Anniina Marjamäki
Pekka Mäkelä
Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Tiina Perho poissa,
varajäsen Jorma Saarinen
Veli Reunanen, puheenjohtaja
Jorma Rinne poissa,
varajäsen Marjo-Riitta Kivistö
Iina Saarikallio
Hanna Sohlman
Kirsi Toivola poissa
Heikki Vainio
Margit Vehviläinen
Leena Virtanen
24/26, 19 jäsentä, 5 varajäsentä
Riku Laukkanen, kirkkoherra
Leena Välikangas, talouspäällikkö
Ari Lindell, työpäällikkö
Raija Häkli, taloussihteeri
Sari Huhtala, pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen aluksi onniteltiin tasavuosia täyttänyttä kirkkovaltuuston jäsentä Hanna Sohlmania.
14 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

15 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu asialuetteloineen on nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla
12.10. – 23.11.2018. Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille ja kokoukseen oikeutetuille 12.10.2018.
Asialuettelo on seuraava:
14
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§
§
§
§

KOKOUKSEN AVAUS
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO
KIRKKOVALTUUTETUN VARAJÄSENASIA
METSÄMAAN KIRKON MAALAUS
TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2019
INVESTOINTIOHJELMA 2018 JA SEN TOTEUTUMINEN
MUUT ASIAT
TIEDOKSI
VALITUSOSOITUS
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 19
jäsentä ja viisi (5) varajäsentä. Esteestä olivat ilmoittaneet Anu Haapanen, jonka tilalle oli kutsuttu Tiia Reunanen, Tuula Hällfors-Laaksonen, jonka tilalle oli kutsuttu
Mirja Suominen (Jouni Ojala oli estynyt), Esko Lundgren, jonka tilalle oli kutsuttu
Riina Heinonen, Tiina Perho, jonka tilalle oli kutsuttu Jorma Saarinen (Kari YliTuomolaa ja Kari Nummilaa ei tavoitettu) ja Jorma Rinne, jonka tilalle oli kutsuttu
Marjo-Riitta Kivistö (Marika Jokelalla ja Jaana Boströmillä oli este). Poissa olivat
Teemu Heilala ja Kirsi Toivola.

16 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

17 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO
PÄÄTÖSEHDOTUS: Pöytäkirjan tarkastus on kokousiltana, nähtävilläpito 24.10.
– 23.11.2018 Seurakuntapalveluiden virastolla. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Jukka Korvenpää ja Jukka Laaksonen.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

18 §

KIRKKOVALTUUTETUN VARAJÄSENASIA
Kirkkoneuvosto 10.2018, 133 §:
Seurakunnan kirkkovaltuutettu Esa Kuusela kuoli 16.8.2018.
Tässä sovelletaan Kirkkolain 23. luvun 7 §:n 2. momenttia:
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Esa Kuuselan tilalle pitäisi kutsua varajäsen, mutta jos hänen listallaan ei ole muita, varajäsentä ei ole. Muita kuin oman listan varajäseniä ei voi kutsua.
Asia viedään edelleen valtuustoon, jossa todetaan hänen kuolemansa ja se, ettei
varajäsentä ole kutsuttavissa.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa toteamaan valtuutettu Esa Kuuselan kuoleman ja ettei varajäsentä ole kutsuttavissa.(RL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkovaltuusto toteaa valtuutettu
Esa Kuuselan kuoleman ja ettei varajäsentä ole kutsuttavissa.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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Kirkkovaltuusto kunnioitti kirkkovaltuutettu Esa Kuuselan muistoa minuutin pituisella hiljaisella hetkellä.
19 §

METSÄMAAN KIRKON MAALAUS
Kirkkoneuvosto 5.6.2018, § 98:
Rakennustoimikunta on päättänyt kokouksessaan 29.5.2018:
Tarjousasiakirjat ulkomaalauksen osalta oli lähetetty kuudelle urakoitsijalle sekä
ikkunakorjausten osalta kolmelle entisöijälle. Määräaikaan mennessä saapui vain
yksi tarjous ulkomaalauksesta. Toimikunta päätti siirtää ulkomaalauksen ja ikkunoiden kunnostuksen v. 2019. Tarjous lähetetään takaisin urakoitsijalle avaamattomana. Sisämaalaus ja käytävämattojen vaihto suoritetaan vielä tänä syksynä.
Arkkitehdiltä pyydetään värisuunnitelma ja urakan laajuus.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto hyväksyy, että
1. siirretään ulkomaalaus ja ikkunoiden kunnostus vuodelle 2019. Tarjous lähetetään takaisin urakoitsijalle avaamattomana.
2. sisämaalaus ja käytävämattojen vaihto suoritetaan vielä tänä syksynä. Arkkitehdiltä pyydetään värisuunnitelma ja urakan laajuus.
3. esitetään edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi Metsämaan kirkon ulkomaalauksen siirto vuodelle 2019. (LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin 1 – 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkovaltuustolle esitetään tiedoksi, että Metsämaan kirkon ulkomaalaus siirretään vuodelle 2019.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

20 §

TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2019
Kirkkoneuvosto 7.2018, 103 §:
Kirkkoneuvoston jaosto 22.5.2018 65 §:

Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2§) ja
ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun
17. päivään mennessä (Verotus MenL 91 a§). Kirkkolain 15 luvun 2§:ssä säädetään kirkollisverosta seuraavasti: ”Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden
varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1§:ssä mainittuihin menoihin (seurakunnan
tehtävien toteuttaminen ja kirkon keskusrahastomaksut). Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi
tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.”
Kirkollisveroprosenttia korotettiin 1,40 prosentista 1,60 prosenttiin vuodelle
2012.
Loimaan seurakunnan verotulojen kehitys:
Kirkollisvero Yhteisöve- Valtionrahoitus Yhteensä
ro
2 957 504
1 251
321 099
3 277 351
Verovuosi 2017
2 964 817
46 165
324 744
3 335 726
Verovuosi 2016
3
051
638
311
027
3 362 665
Verovuosi 2015
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Verovuosi 2014
Verovuosi 2013
Verovuosi 2012
Verovuosi 2011
Verovuosi 2010
Verovuosi 2009

3 006 948
3 147 931
2 974 150
2 692 401
2 551 021
2 740 819

291 240
260 363
249 230
354 143
290 085
233 644

3 298 188
3 408 294
3 223 380
3 046 544
2 841 106
2 974 463

Verotuloja on huhtikuuhun 2018 mennessä kertynyt yhteensä 1.224.546 euroa
(1.188.046 e v. 2017), joka on 36.500 euroa enemmän kuin samalta jaksolta
vuonna 2017. Kirkollisverotuloa 1.119.121 euroa (1.075.054 e vuonna 2017),
yhteisöverotuloa 0 e (5.859 e v. 2016), Valtionrahoitusta 105.425 e (107.033 e
v. 2017).
Palkkakulut vuonna 2018 ovat laskeneet seurakunnissa julkishallinnon kiky- sopimuksen myötä tulleen lomarahan leikkauksen vuoksi. Leikkaus jatkuu vielä
vuoteen 2019. Vuodelle 2019 ennustetaan maltillista palkkojen nousua. Suomessa työllisten määrän ennustetaan nousevan.
Näiden perustelujen myötä kokonaiskirkon kannalta kirkollisverotulon nousulle
näyttäisi olevan edellytykset. Loimaan seurakunnan kohdalla ei ole näkyvissä verotulojen kasvua jäsenmäärän supistumien vuoksi. Jäsenmäärä on laskenut keskimäärin 200 jäsenellä/vuosi vuosien 2009 ja 2017 aikana. Tämä tarkoittaa verotulojen menetyksenä keskimäärin 40.000 euroa/vuosi. Vuonna 2017 jäsenmäärä
väheni 247 jäsenellä.
Lisäksi kiky-sopimuksen lomarahan leikkaaminen vaikuttaa seurakunnissa, joiden työssäkäyvä väestö on kunnan tai seurakunnan palveluksessa. Kirkollisverotulo jää näiltä osin kertymättä. Toisaalta palkat nousevat keskimäärin 1,6 % vuosina 2018 JA 2019.
Veroprosentin noston sijasta pitää etsiä muita taloudentasapainottamistoimenpiteitä seuraavalle talousarvio- ja suunnitteluvuodelle.
Lapsivaikutusten arviointi: Veroprosentin nostaminen aiheuttaisi negatiivisia lapsivaikutuksia. Kirkon jäsenyys ja erityisesti kirkollisveron maksaminen ovat
usein ensimmäisiä karsinnan kohteita perheissä, joissa on taloudellista tiukkuutta
ja säästökohteita harkitaan. Säilyttämällä veroprosentin ennallaan seurakunta
viestii positiivista mielikuvaa seurakuntalaisille.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,60 mikä edelleen kirkkoneuvostolle ja –valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi. (LV)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,60
mikä edelleen kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden
2019 tuloveroprosentiksi 1,60.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
21 §

INVESTOINTIOHJELMA 2018 JA SEN TOTEUTUMINEN
Kirkkoneuvosto 10.2018, 142 §:
Kirkkoneuvoston jaosto 28.8.2018 77 §:

Rakennustoimikunta on yhdessä työpäällikön kanssa toteuttanut osan investointiohjelmasta, mutta kaikkia kohteita ei saada kuitenkaan toteutettua v. 2018 ai-
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kana. Suurin syy tähän on, että suunnitelmien tekeminen kestää oletettua pidempään, kun suunnitelmissa pitää ottaa huomioon kaikki uudet rakennusmääräyksen. Tämän seurauksena tarjouskierros jää liian myöhäiseen, jolloin ei välttämättä saada enää tarjouksia, kun urakoitsijat ovat ”myyneet” kiintiönsä täyteen.
Toimikunta on ponnistellut kovasti saadakseen hankkeet toteutettua niin hyvin
kuin se vallitsevissa olosuhteissa on ollut mahdollista.
Liitteenä on v. 2018 investointiohjelma, ja jokaisen investoinnin kohdalla on
merkintä sen toteutumisesta.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi investointihankkeiden tilanteen. (AL)
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTONPÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi investointihankkeiden tilanteen.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
Jäsen Hannu Kauti toi esille Mellilän kirkon huonokuntoisen käytävämaton.
Koska matto on vaarallinen, päätettiin hankkia pikaisesti myös Mellilän kirkkoon
uusi matto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAOSTON PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tiedoksi investointihankkeiden tilanteen.
KÄSITTELY: Työpäällikkö kertoi kirkkovaltuustolle seurakunnan tämän hetken
investointien tilanteesta.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

22 §

MUUT ASIAT
Keskiviikkona 31.10. Klo 18 järjestetään seurakunnan Strategiailta Kaupunginkirkolla luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. ”Miksi seurakuntaamme tarvitaan? Mitä voisimme tehdä toisella tavalla?” Mukana ovat hiippakuntasihteeri
Anssi Nurmi ja kirkkoherra.

23 §

TIEDOKSI
KN 7.2018 lyhennelminä:
a. 99 § JOHTAVAN KANTTORIN VIRKAVAPAUSANOMUS
Kirkkoneuvosto myönsi johtava kanttori Kaija Huhtaselle palkatonta virkavapautta johtavan kanttorin tehtävistä aikavälille 01.01. – 31.05.2019 (5 kk), jotta hän saa päätökseen tutkimuksensa
hankkeessa, jossa on mukana Kirkkohallitus, Kirkon tutkimuskeskus, Kirkon koulutuskeskus sekä
Sibelius-Akatemia.
Kaija Huhtasen virkavapauden aikana 01.01. – 31.05.2019 (5 kk) johtavan kanttorin työtehtäviä
hoitaa Martti Pihlajamaa.
Martti Pihlajamaan sijaiseksi palkataan Anne Moilanen, joka osoittautui taitavaksi ja yhteistyökykyiseksi kirkkomuusikoksi hänen toimiessaan Martti Pihlajamaan sijaisena myös syksyllä 2017.
b. 100 § KAUSIKANTTORIN PALKKAAMINEN JOULUKUUKSI 2018
Palkataan seurakuntaan joulukuuksi 2018 kausikanttori jakamaan seurakunnan kolmen vakinaisen kanttorin työtaakkaa.
c. 101 § KASTETTUJEN MUISTAMINEN JUMALANPALVELUKSISSA JA ”KASTEPUU”
Seurakunnan kasvatuksen tiimi ehdotti kasteen merkityksen vahvistamista seurakunnassa eri
puolilla Suomen luterilaista kirkkoa jo käyttöön otetun ns. Kastepuun avulla. Asiaa käsiteltiin
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kasvatuksen tiimin ja kanttorien tiimin yhteisessä tiimipalaverissa 4.5.2018, jossa kastepuu nähtiin hyvänä ja kannatettavana asiana.
Kastepuu toimii siten, että kirkon kuoriin asetetaan korkeahko jalustassa seisova puureliefi, johon
jumalanpalveluksen esirukouksen yhteydessä kiinnitetään jokaisen kastetun henkilökohtainen
muistoesine: lehti, enkeli tms. Näin halutaan toivottaa uusi seurakunnan jäsen tervetulleeksi seurakuntaan ja konkreettisesti muistuttaa seurakuntaa uusista tulokkaista.
Ensi vaiheessa kirkkoneuvosto päätti hankkia kastepuut Kanta-Loimaan ja Kaupunginkirkkoon.
Kappelineuvostot voivat halutessaan tehdä ehdotuksen kastepuista myös omiin kirkkoihinsa.
Kastepuut otettiin käyttöön Mikkelinpäivänä.
d. 104 § TALOUSARVION 2019 VALMISTELUOHJEET
Talousarvion käyttömenoissa otetaan huomioon henkilöstön palkkamenojen osalta työehtosopimuksen määrittelemä nousu jossa mukana on harkinnanvarainen palkanosa. Muiden ulkoistenmenojen osalta ei ole kasvua.
Kaikkien vapautuvien virkojen / työsuhteiden osalta tulee käyttää erityistä harkintaa.
Toiminnan turvaamiseksi on löydettävä rakenteellisia, käyttömenoja karsivia ratkaisuja. Tulee
löytää kustannustehokkaita toimintatapoja sekä seurakunnan sisällä että mahdollisesti eri tahojen
kanssa tehtävän yhteistyön myötä.
Työalojen tulee tehdä määrärahaesitykset toiminnallisten tavoitteiden pohjalta. Talousarvio- ja taloussuunnitteluesitykset tulee antaa talouspäällikölle 7.9.2018 mennessä.

KN 9.2018 lyhennelminä:
e. 124 § SEURAKUNTALEHDELLE NIMI
Seurakuntalehden nimeksi valittiin Lähde.

KN 10.2018 lyhennelminä:
f. 136 § KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Seurakunnan kappalainen IV Ritva Szarek on jättänyt keväällä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille irtisanomisilmoituksensa 1.12.2018 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.
Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto pyysi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta lupaa olla täyttämättä seurakunnan IV kappalaisen virkaa vuodeksi, alkaen 1.12.2018. Perusteluna kirkkoneuvosto esittää: Loimaan seurakunnan jumalanpalvelusten harvennuksen ja jäsenmäärän vähenemisen vuoksi papiston työmäärä on vähentynyt siinä määrin, että olisi syytä kokeilla, tullaanko Loimaan seurakunnassa toimeen kirkkoherran, kolmen kappalaisen ja kahden seurakuntapastorin, yhteensä 6 työntekijän, papistolla.
Tuomiokapitulin pöytäkirjaote 14/2018: Tuomiokapituli päätti jättää Loimaan seurakunnan kappalaisen viran täyttämättä ajalle 1.12.2018 – 30.11.2019. (KN 11.2018)
g. 145 § SEURAKUNNAN PERIMÄT MAKSUT VUONNA 2019
Seurakunnan perimiin tilavuokriin esitettiin tarkistuksia muiden kuin kirkkojen osalta. Samoin
hautausmaksuihin esitettiin tarkistuksia muiden kuin hautapaikkamaksujen osalta.
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevat tilavuokrien ja hautausmaksujen hinnastot 2019.
h. 146 § HAUDANHOITOHINNASTO VUODELLE 2019
Kirkkoneuvosto päättää vuosittain haudanhoitojen hinnoista. Seurakunta tekee haudanhoitosopimuksia sekä vuoden kerrallaan että 5., 10. ja 25. vuodeksi ja 5. ja 10. vuoden perennahoitoja.
Haudanhoitohinnastoon esitettiin tarkistuksia.
Hyväksytään liitteenä oleva haudanhoitohinnasto vuodelle 2019.

KN 11.2018 lyhennelminä:
i. 158 § RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUODELLE 2019
Kirkkoneuvosto hyväksyi v. 2019 Loimaan seurakunnan rippikoulusuunnitelman. Ulkomaille
suuntautuvista rippikoululeireistä puolet leirimaksusta maksetaan ennakkoon.
j. 160 § KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ 1.1.2019 ALKAEN
Tällä hetkellä voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö, jossa kirkkoneuvosto on jakautunut
jaostoon, on Kirkkovaltuusto päättänyt 1.3.2011 24 § ja joka on alistettu tuomikapitulissa.
Nykyisen kirkkolain mukaan pääsääntöisesti kirkkoneuvosto on jakamaton. Sinne voidaan perustaa jaostoja, jos valtuusto alistettavaa ohjesääntöä hyväksyessään pitää sitä tarpeellisena. KL 10:3
Kirkkoneuvoston jakautuminen jaostoon pitää olla perusteltu.
Kirkkoneuvosto tulee esittämään kirkkovaltuustolle, että Kirkkoneuvoston jaosto lakkautetaan
1.1.2019 alkaen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö tuodaan kirkkovaltuuston joulukuun kokoukseen.
k. 161 § KASVATUKSEN TIIMIN VAKIINNUTTAMINEN SEURAKUNNAN ORGANISAATIOSSA
Kirkkoneuvoston (11/2017) 4.12.2017 kokouksessa päätettiin ryhtyä organisaatiomuutokseen,
jonka seurauksena seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön työalat yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka nimeksi tulee Kasvatuksen tiimi. Päätettiin myös, että Kasvatuksen tiimin työalavastaavaksi tulee johtava nuorisotyönohjaaja.
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Kasvatuksen tiimistä on pelkästään myönteisiä kokemuksia, joten organisaatiomuutos, johon
sysäyksen alun perin antoi lapsityönohjaajan siirtyminen eläkkeelle keväällä 2018, oli aiheellinen.
Jatkotyöskentelyä vaatii kasvatuksen tiimin johtavan työntekijän virkajärjestelyt. Nuorisotyön
tiimin vastaava työntekijä Joni Heikkilä on virkavapaalla vuoden 2018 loppuun asti, hänen sijaisenaan ja kasvatuksen tiimin vastaavana työntekijänä on Sami Laaksonen.
Kasvatuksen tiimin sekä tiimin viranhaltijoiden johtosääntöjen osalta tuodaan joulukuun kirkkoneuvostoon.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
24 §

VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi valitusasiakirjat liitettäväksi pöytäkirjaan.

25 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.

Veli Reunanen
Veli Reunanen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Sari Huhtala
Sari Huhtala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi,
Loimaalla 23.10.2018

Jukka Korvenpää
Jukka Korvenpää

Jukka Laaksonen
Jukka Laaksonen

