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1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2§
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoherran esitys:

Kirjataan läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Pirjo Parviainen ja
Jorma Peltonen.
Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 31.1.2014 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.2.2014 – 19.2.2014 klo 9–15.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pirjo Parviainen ja Jorma
Peltonen.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 31.1.2014 klo 15.00 mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 3.2.2014 – 19.2.2014 klo 9–15.

4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että muissa asioissa
käsitellään seurakunnan alueneuvostojen ja johtokuntien ohje- ja
johtosääntöjen lisäys seurakunnan kotisivuille internetiin.

5§
Henkilöstöasia (irtisanoutuminen)
6§
Vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion toimeenpaneminen
Kirkkovaltuusto on 18.12.2013 hyväksynyt Salon seurakunnan
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014.
Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Päätös:

Kirkkoneuvosto toimeenpanee Salon seurakunnan toimintasuunnitelman
ja talousarvion vuodelle 2014 kirkkovaltuuston 18.12.2013
hyväksymässä muodossa.
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7§
Saatavien kirjaaminen luottotappioksi vuoden 2013 kirjanpitoon
Liitteenä 2 on lista saatavista, jotka tulee kirjata luottotappioksi vuoden
2013 kirjanpitoon. Lista sisältää kansalaisten henkilökohtaisia tietoja,
joten se ei ole julkinen.
Talousjohtajan esitys:

Talousjohtaja esittää, että liitteen 2 mukaiset saatavat, yhteensä
7.745,50 euroa, kirjataan luottotappioksi vuoden 2013 kirjanpitoon.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8§
Seurakunnan leirikeskusten kartoitus ja kehittäminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 29.5.2013 § 25
Esimiesvalmennukseen liittyvänä ryhmätyönä on yhdellä ryhmällä ollut aiheena
seurakunnan leirikeskusten kehittäminen. Ryhmätyön pohjalta kirkkoneuvosto on
antanut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle tehtäväksi edistää selvitystä
leirikeskuskapasiteetin tarpeellisuudesta ja mitä toimintoja mihinkin leirikeskukseen
keskitetään.
Leirikeskusselvitystä tekevään työryhmään tulee valita viranhaltijoita eri työmuodoista
sekä hallintohenkilöitä.
Isännöitsijän esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta pyytää kirkkoneuvostoa perustamaan
työryhmän selvityksen tekemistä varten.
Toimikuntaan pyydetään työmuotoja (nuoriso/rippikoulutyö, diakoniatyö sekä yleinen
seurakuntatyö) esittämään edustajansa työryhmään.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää työryhmää kiinteistöpäällikön,
isännöitsijän ja emännän sekä keskuudestaan johtokunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös: Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle leirikeskusten kehittämistä
suunnittelevan työryhmän perustamista.
Päätettiin esittää työryhmään valittavaksi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtaja Jouko Marjalaakso sekä varapuheenjohtaja Ritva Koisti sekä
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström, isännöitsijä Kauko Kuparinen ja pääemäntä
Tarja Lehtovirta.

Kirkkoneuvosto 12.6.2013 § 82
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.1.2013 käsitellyt seurakunnan
kiinteistöselvitystä ja päättänyt, että leirikeskusten käytöstä ja kehittämisestä tehdään
kokonaissuunnitelma.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää perustaa työryhmän laatimaan
kokonaissuunnitelman seurakunnan leirikeskuksista. Kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan esittämien jäsenten (kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtaja Jouko Marjalaakso ja varapuheenjohtaja Ritva Koisti sekä
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström, isännöitsijä Kauko Kuparinen ja pääemäntä Tarja
Lehtovirta) lisäksi työryhmään nimetään käyttäjien edustajina viranhaltijat
nuorisotyöstä ja diakoniatyöstä. Kokonaissuunnitelman tulee olla kirkkoneuvoston
käytettävissä 30.9.2013 mennessä.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti lisätä esitettyyn työryhmään kirkkoneuvoston edustajina
Ari-Pekka Luoman ja Jorma Peltosen. Lisäksi lapsityö, diakoniatyö ja nuorisotyö
valitsevat työalaltaan viranhaltijan työryhmään. Kokoonkutsujaksi kirkkoneuvosto
valitsi isännöitsijä Kauko Kuparisen.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 2.10.2013 antanut leirikeskustyöryhmälle lisäaikaa
selvityksen laatimiseksi. Selvitys tulee antaa kirkkoneuvoston kokoukselle 20.11.2013.
Työryhmän laatima selvitys on liitteenä 3.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saadun selvityksen ja
päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen leirikeskustyöryhmän raportin ja päätti,
että työryhmä jatkaa leirikeskusten profilointityötä.

Leirikeskustyöryhmä on kokoontunut 8.1.2014 (kokouksen pöytäkirja
liitteenä 3 ja esitys liitteenä 4). Työryhmä pyytää kirkkoneuvostoa
tarkentamaan toimeksiantoaan seuraavilla kysymyksissä: Mitä asioita
työryhmän odotetaan miettivän ja selvittävän? Onko työryhmän

mietittävä vaihtoehtoisia toimintamalleja, jos leirikeskuksista
jokin/jotkin myytäisiin?
Työryhmän on tarkoitus kokoontua saatuaan kirkkoneuvostolta
tarkentavat ohjeet.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto pyytää työryhmää selvittämään, mitä toimintoja voidaan
keskittää mihinkin leirikeskukseen ja miten tilojen käyttöä voidaan
tehostaa ylläpitokulujen säästämiseksi. Kirkkoneuvosto pyytää selvitystä
myös siitä, että mikäli toiminnot ovat keskitettävissä joihinkin
leirikeskuksiin, mistä voidaan luopua ja millä aikataululla.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti lähettää leirikeskustyöryhmän raportin tiedoksi
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle. Johtokunta valmistelee
leirikeskustyöryhmän raportin pohjalta esityksensä kirkkoneuvostolle
leirikeskusten käytöstä ja mahdollisesta myynnistä.

9§
Halikon kirkon liuskekivipaanukaton ja kattorakenteen korjaus
Kirkkoneuvosto 19.6.2012 87 §
Halikon kirkon katto on 100 vuotta sitten muutettu puupaanuista kivipaanukatoksi.
Kivipaanut on kiinnitetty nauloilla aluskatteen päälle asennettuihin rimoihin.
Kivipaanuja on irronnut ja pudonnut maahan useamman vuoden ajan muutamia
kappaleita vuosittain etelälappeelta. Yksi kivipaanu painaa 2–3 kg.
Vanhat talot Oy on tehnyt kuntoselvityksen Halikon kirkon kivipaanukatosta samalla
kun kirkon kattoikkuna korjattiin (liite 2).
Koska kivipaanujen irrotessa tapaturmavaara kirkon läheisyydessä kulkevien käytävien
osalla on ilmeinen, on kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tehnyt kiinteistöpäällikön
esityksestä päätökset toimenpiteistä, joilla Halikon kirkon eteläsivu suoja-aidataan
paanujen putoamisalueelta. Toimenpide estää ruumishuoneen käytön ja
kiinteistönhoidolliset työt aidatulta alueelta.
Kiinteistöpäällikkö on ollut yhteydessä sekä kirkkohallitukseen että museovirastoon
katon korjaustoimenpiteiden mahdollisuuksista ja rahoituksesta. Kirkkohallituksesta
saadun suosituksen perusteella on arkkitehti Ulla Rahola käynyt tutustumassa
kohteeseen.
Katon korjauksen suunnittelu ja rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen on syytä aloittaa
pikaisesti. Suunnittelun osalta arkkitehti Rahola on arvioinut sekä hänen että tarvittavan
rakennesuunnittelijan kustannusten olevan yhteensä noin 20.000–25.000 euroa.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää
- aloittaa Halikon kirkon katon korjauksen suunnittelun ja valitsee
rakennustoimikunnan
- tilata suunnittelutyön Arkkitehtitoimisto Ulla Raholalta ja rakennesuunnittelun
osalta Insinööritoimisto Juhani Pentinmikolta annetun alustavan kustannusarvion
mukaisesti
- tehdä tarvittavan, 25.000 euron lisämäärärahaesityksen vuoden 2012
investointiosaan kirkkovaltuustolle.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen ja valitsi
rakennustoimikuntaan seuraavat: kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtaja Jouko Marjalaakso, Halikon alueneuvoston puheenjohtaja Jari J. Laiho,
kirkkoneuvoston jäsenet Matti Nieminen ja Jorma Peltonen sekä Halikon

aluekappalainen Ari Oinas. Viran puolesta toimikuntaan kuuluvat myös
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström ja talousjohtaja Marjut Eriksson.

Rakennustoimikunta on valmistellut Halikon kirkon katon korjausta
yhteistyössä Kirkkohallituksen ja Museoviraston kanssa. Vuoden 2014
talousarvion investointiosaan on varattu määräraha hankkeen
toteuttamiseksi.
Kirkkolakiin on tullut muutos 1.1.2014 lukien. Liitteenä 5 yleiskirje
24/2013. Muutoksia on tullut lähinnä lausuntomenettelyyn.
Museoviraston lausunto tarvitaan jatkossa jo ennen kirkkovaltuuston
käsittelyä. Alistusmenettelyä on samalla kevennetty siten, että suojeltuja
kirkollisia rakennuksia koskevia päätöksiä ei enää alisteta opetus- ja
kulttuuriministeriön vahvistettavaksi vaan kirkollisia rakennuksia
koskevat alistusasiat käsitellään aina kirkkohallituksessa.
Museoviraston lausuntoa on pyydetty, koska yleiskirjeen mukaan
lausunto on pyydettävä myös silloin, kun on epäselvää, onko kyseessä
olennainen muutos.
Rakennusselityksen mukaan Halikon kirkon vesikaton korjauksen
lähtökohtana on ollut kirkon kattorakenteiden korjaus ja vahvistaminen,
rakennustekninen kunnostus sekä satavuotiaan liuskekivikaton
säilyttäminen edelleen kirkon katteena. Liitteenä 6 on arkkitehdin ja
rakennesuunnittelijan laatima rakennusselitys. Liitteenä 7 on hankkeesta
laadittu kustannusarvio.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Halikon kirkon
liuskekivipaanukaton ja kattorakenteen korjauksen oheisen
rakennusselityksen mukaisesti. Päätös alistetaan kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 §
Rakennustoimikunnan asettaminen Kiikalan uurnahauta-alueen toteuttamiseksi
Talousarvion investointiosassa on varattu määräraha uurnahauta-alueen
rakentamiseksi Kiikalan hautausmaalle. Hankkeen toteuttamiseksi tulisi
asettaa rakennustoimikunta. Rakennustoimikunnassa olisi hyvä olla eri
tahojen edustus parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, esim. edustaja
alueneuvostosta/kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta, edustaja
kirkkoneuvostosta sekä viran puolesta aluekappalainen, alueen
seurakuntamestari ja hautaustoimen päällikkö.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto asettaa rakennustoimikunnan, jonka tehtävänä on
yhdessä suunnittelijan kanssa rakennuttaa uurnahauta-alue Kiikalan
hautausmaalle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi rakennustoimikuntaan Kiikalan
alueneuvoston/kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan edustajaksi

Jouko Marjalaakson ja kirkkoneuvoston edustajaksi Jorma Peltosen.
Lisäksi rakennustoimikuntaan kuuluvat Kiikalan alueen aluekappalainen
Miika Rosendahl, seurakuntamestari Perttu Tiilikainen ja hautaustoimen
päällikkö Anja Manni.
11 §
Kiikalan uurnahauta-alueen suunnittelijan valinta
Kiikalan uurnahauta-alue toteutetaan hautausmaan viimeisimmän
laajennusosan C länsipäätyyn. Alueen pinta-ala on noin 700 m2. Alueelle
tulee muistolehto ja uurnahautoja. Massanvaihto alueella on tehty.
Perniön muistolehto ja uurnahauta-alue toteutettiin vuosina 2012–2013.
Tällöin seitsemältä suunnittelijalta pyydettiin tarjous ja suunnittelijaksi
valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt hortonomi AMK Jaana Peltola.
Jaana Peltolalla on vankka kokemus ja ammattitaito hautausmaa- ja
vihersuunnittelusta. Perniön uurnahauta-alueen toteutus onnistui hyvin
kaikilta osin ja lopputulokseen ollaan yleisesti tyytyväisiä.
Hautaustoimen päällikkö on pyytänyt Maisemasuunnittelu Jaana
Peltolalta suunnittelutarjouksen, liite 8, ja esittää hänen valitsemistaan
suunnittelijaksi.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto valitsee hortonomi Jaana Peltolan Kiikalan uurnahautaalueen suunnittelijaksi saadun tarjouksen mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 §
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Kirkkoneuvosto 19.3.2013 § 41
Koskisen lähetysrahastosta myönnettävien avustusten perusteet
Lähetystyön johtokunta 6.2.2013 6§
Salon seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.12.2012 § 160
vastaanottaa Kaarlo Kalevi Koskisen testamentin, jolla hän jätti yhteensä 605.179 euroa
käytettäväksi Salon seurakunnan lähetystyöhön. Kirkkovaltuusto hyväksyi
kokouksessaan 19.12.2012 § 70 Koskisen lähetysrahaston rahastosäännön LIITE 1.
Sen mukaan lähetystyön johtokunnan on esitettävä kirkkoneuvostolle rahastosta
myönnettävien avustusten myöntöperusteet.
Puheenjohtajan esitys:
Koskisen lähetysrahastosta voidaan myöntää avustuksia Salon seurakunnan lähetystyön
ajankohtaisiin hankkeisiin ja tarpeisiin lähetystyön johtokunnan vuosittain laatiman
toimintasuunnitelman mukaisesti. Avustuksiin voidaan käyttää sekä pääomaa että
korkotuottoa.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lähetystyön johtokunnan
esityksen Koskisen lähetysrahastosta myönnettävien avustuksien perusteiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisäyksellä, että pääsääntöisesti käytetään
rahaston korkotuottoa ja vain erityisen harkinnan perusteella pääomaa.

Lähetystyön johtokunta 9.10.2013 § 9
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Lähetystyön johtokunnan ja Salon seurakunnan kirkkoneuvoston hyväksymien
perusteiden mukaan: Koskisen lähetysrahastosta voidaan myöntää avustuksia Salon
seurakunnan lähetystyön ajankohtaisiin hankkeisiin ja tarpeisiin lähetystyön
johtokunnan vuosittain laatiman toimintasuunnitelman mukaisesti. Avustuksiin voidaan
käyttää sekä pääomaa että korkotuottoa.
Koskisen lähetysrahaston varoja tarvitaan ainakin vielä 2014 Salon seurakunnan
lähetyskohteiden ajankohtaisten kirkkohankkeiden rahoittamiseen. Sekä KeskiVenäjällä, Kazanissa, että Japanissa, Awajissa, on meneillään luterilaisen seurakunnan
kirkkorakennusprojekti.
Kirkon rakentaminen on pienille vähemmistönä toimiville seurakunnille ylivoimainen
ponnistus ilman ulkopuolista tukea. On tärkeää, että hankkeet voidaan toteuttaa
suunnitellussa aikataulussa, etteivät kustannukset karkaa käsistä. Näillä näkymin
molempien kirkkojen pitäisi valmistua vuoden 2014 kuluessa.
Salon seurakunta (sitä ennen Perniön rovastikunta) on vuosien varrella tukenut
talousarviovaroilla ja vapaaehtoistyöllä useita kirkko- ja toimitilahankkeita KeskiVenäjällä. Keski-Venäjän työ, nyt jo Tatarstanin tasavaltaan laajentuneena, on osa
Salon seurakunnan yhteistä lähetysnäkyä, hankkeeseen kootaan myös vapaehtoista
kannatusta (lähetysrengas, Sopukka-kirppis, tapahtumat, kolehdit). Salon
seurakunnalla on sopimus hankkeen tukemisesta sekä Inkerin kirkon että Suomen
Lähetysseuran kanssa. Lähetystyön johtokunta ja kirkkoneuvosto seuraavat hankkeen
edistymistä. Kazanin kirkon pitäisi valmistua vuoden 2014 lopulla, mutta varoja siihen
tarvitaan mahdollisesti vielä seuraavinakin vuosina. hankkeen kokonaiskustannusarvio
on n. 750 000 euroa.
Japani on ollut Salon seudun lähetyskohde jo yli sadan vuoden ajan. Nyt työ jatkuu
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen (SEKL) kautta uudessa nimikkoseurakunnassa,
Awajissa , (Halikon ja Salo-Uskelan alueet). Awajin seurakunta on ostanut tontin
vuosien ajan kokoamillaan kolehdeilla Sumoton kaupungista. Rakentamisen
kustannusarvio on noin 500 000 euroa, josta osa katetaan kiinteistön myynnillä ja
seurakunnan rahoituksella, mm. seurakuntalaisten pitkäaikaisilla korottomilla lainoilla.
SEKL on hyväksynyt Japanin työalan 200 000 euron anomuksen Awajin
kirkkohankkeen tukemisesta, ja järjestää keräyksen hankkeen hyväksi. Keräys on
tuottanut tähän mennessä n. 47 000 euroa. Rakentaminen on aloitettu syksyllä 2013 ja
sen on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2014. Awajin hankkeelle on myönnetty
Koskisen rahastosta vuonna 2013 puolet anotusta 30 000 euron summasta, eli 15 000
euroa.
Puheenjohtajan esitys:
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2014:
Kazanin kirkon rakentamiseen annetaan avustusta 20.000 euroa ja Awajin kirkon
rakentamiseen 15.000 euroa. Mikäli Thaimaan vuoristokirkkoa varten ei saada kootuksi
10 000 euroa syksyyn 2014 mennessä, voidaan mahdollisesti puuttuva summa myöntää
erillisellä päätöksellä Koskisen lähetysrahastosta.
Päätös: Hyväksyttiin.

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.3.2013, että rahaston varoista
pääsääntöisesti käytetään rahaston korkotuottoa ja vain erityisen
harkinnan perusteella pääomaa.

Rahaston korko on sidottu kirkkohallituksen ohjeen mukaan 12 kk:n
euriboriin, joka vuonna 2013 on ollut noin 2 %. Seurakunnan sijoitukset
ovat kuitenkin tuottaneet vuonna 2013 keskimäärin noin 6,5 %
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle lähetystyön
johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman hyväksymistä.
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle Koskisen
lähetysrahaston ja Koskisen diakoniarahaston pääoman korkoperusteeksi
vuodelle 2014 4 %:ia.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Koskisen
lähetysrahaston ja Koskisen diakoniarahaston pääoman korkoperusteeksi
vuodelle 2014 määritetään 4 % rahastosäännön 12 kk:n euriborin sijaan.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Koskisen
lähetysrahaston vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi hyväksytään
20.000 euron avustus Kazanin kirkon rakentamiseen ja 15.000 euron
avustus Awajin kirkon rakentamiseen. Näihin voidaan käyttää rahaston
korkotuoton lisäksi tarvittavin osin pääomaa.

13 §
Henkilöstöasia (lausunto virkavapaudesta Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille)
14 §
Muut asiat
Kirkkoneuvosto päätti, että alueneuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt
julkaistaan seurakunnan kotisivuilla internetissä.
15 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle
tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä
asioista.
- Irma Iho tiedusteli ystävyysseurakuntatyön toimikunnan
kokoontumisesta. Rhzevin seurakunta on esittänyt avustuspyynnön
koskien kirkkonsa lämmitysjärjestelmän uusimista.
Puheenjohtaja ilmoitti kirkkoneuvostolle, että piispantarkastuksen
yhteydessä torstaina 24.4. klo 10 on piispan seurueen ja kirkkoneuvoston
jäsenten tapaaminen.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

16 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.
Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme
suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.
Salossa 31.1.2014

Pirjo Parviainen

Jorma Peltonen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.1.2014–19.2.2014.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
3.2.2014–19.2.2014.
Salossa 20.2.2014

Marjut Eriksson

