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Salon seurakunnan kirkkovaltuusto

Pöytäkirja
Esityslista 3/2017
Aika:
Paikka:

keskiviikko 14.6.2017 klo 18.00–19.10.
Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Osallistujat:
Jäsenet
Hyttinen Marjatta pj
Lähdekorpi Matti vpj
Haapanen Maarit
Heikkinen Seppo
Helenius Riitta
Hietanen Marika
Iho Irma
Järvinen Anne
Knaapinen Helena
Kunnia Marjo
Laiho Jari
Laurila Juha
Lundén Mikko
Lundström Sanna
Luoma Ari-Pekka
Marjalaakso Jouko
Mäkinen Karoliina
Määttänen Iiris
Nieminen Matti
Niinistö Kari
Nikkanen Saku
Palmu Anja
Panttila Eija
Parviainen Pirjo
Peltonen Jorma
Pölönen Hannu
Siivo Jouko
Tammi Timo
Uusitalo Päivi
Vesa Simo
Vierjoki Antti
Vigg Päivi
Viitaniemi Annikka
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Viranhaltijat:
Hukka Timo, kirkkoherra X
Eriksson Marjut, tal.joht. X

X
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X) Nikkanen Saku saapui paikalle klo 18.17 §:n 29 käsittelyn alussa.
23 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.
24 §
Nimenhuuto sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston
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.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa
toimitetaan nimenhuuto, jonka jälkeen valtuuston on todettava, onko
kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kun valtuutettu on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on
ilmoitettava siitä viivytyksettä valtuuston puheenjohtajalle.
Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston
sihteerille. Estyneen valtuutetun sijaan kutsutaan varajäsen.
(Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §)
Järjestäytyminen:

Kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon.
Kirkkovaltuusto hyväksyy varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Kirkkovaltuusto toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto toimitti nimenhuudon, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi, että valtuuston 33 jäsenestä 29 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen
oli paikalla eli yhteensä 30 valtuutettua oli läsnä. Poissa oli 3 jäsentä.
Jäsen Saku Nikkanen saapui nimenhuudon jälkeen klo 18.17 pykälän 29
käsittelyn alussa, jonka jälkeen paikalla oli 31 varsinaista valtuutettua.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Marja-Liisa Noreen
toimimaan estyneen Anja Palmun tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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25 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja on
pidettävä nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen
tekemiselle varatun ajan eli 30 päivää.
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan jäsenet Ari-Pekka
Luoma ja Jouko Marjalaakso.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 16.6.2017 klo 13.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 19.6.2017–25.7.2017 klo 9.00–13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Ari-Pekka Luoma ja Jouko Marjalaakso
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 16.6.2017 klo 13.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.6.2017–25.7.2017 klo 9.00–13.00.

26 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan lisäyksellä, että jäsenille
Kari Niinistö, Antti Vierjoki ja Seppo Heikkinen annetaan puheenvuoro
pykälässä Muut asiat.

27 §
Taloussäännön uudistaminen
Liite 1, Taloussääntö
Kirkkoneuvosto 29.3.2017 § 25
Kirkkohallitus on uudistanut taloussääntömallin. Kirkkolain 15 luvun
4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin
kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Uusiin sääntöihin on päivitetty

4
kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet
muutokset.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle uuden
taloussääntömallin pohjalta laaditun Salon seurakunnan taloussäännön vahvistamista.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto vahvistaa oheisen liitteen mukaisen Salon seurakunnan
taloussäännön.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

28 §
Investointien toteutumat
Liite 2, Investointien toteutumat vuodelta 2016
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.2.2017 § 6
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kiinteistö- ja hautaustoimen hankekohtaisen
investointisuunnitelman vuodelle 2016.
.
Kiinteistöpäällikön esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja
hyväksyy kiinteistö- ja hautaustoimen investointien toteutumavertailun vuodelta 2016
ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 29.3.2017 § 26
Vuoden 2016 suunnitelluista 548.000 euron investoinneista toteutui 305.155,77 euroa.
Vuoden 2017 hyväksyttyyn investointisuunnitelmaan on siirtynyt 2 hanketta (yht.
95.000 eur). Kuudesta hankkeesta on tältä erää luovuttu kokonaan, kustannukset 82.000
euroa.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkovaltuustolle esitettäväksi
vuoden 2016 toteutuneet investoinnit.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2016 toteutuneet investoinnit.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

29 §
Salon seurakunnan tilivuoden 2016 tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen
vahvistaminen sekä vastuuvapaudesta päättäminen

Liite 3, Tasekirja 2016
Liite 4, Tilintarkastuskertomus 2016
Vuosi 2016 oli Salon seurakunnan kahdeksas toimintavuosi ja
tasapainotussuunnitelman (2013–2016) viimeinen vuosi.
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Tasapainotussuunnitelma saatiin toteutumaan vuoden 2015 syksyllä
tehtyjen henkilöstösäästötoimenpiteiden avulla.
Vuonna 2016 palkkauksissa on jatkettu ns. vaikeutettua rekrytointia
siten, että kaikki yli kahden viikon palkkaukset vaativat kirkkoneuvoston
luvan. Alle kahden viikon palkkauksiin riittää kirkkoherran tai
talousjohtajan lupa. Näin on yritetty varmistaa, että mietitään aina
sijaisten palkkaamisen sijaan muita vaihtoehtoja tehtävien hoitamiseksi.
Verotulot budjetoitiin vuodelle 2016 hyvin varovasti Salon alueen
huonon taloustilanteen ja suuren työttömyyden takia. Kirkollisverotulot
ylittyivät budjetoidusta 0,6 milj. eur, mutta pysyivät vuoden 2015
tasolla. Yhteisöveroja saatiin vielä vanhoilta vuosilta 0,14 milj. euroa
enemmän kuin arvioitiin. Vuodesta 2016 alkaen yhteisöverot korvasi
valtionosuus.
Vuosi 2016 oli sijoitusten osalta kohtuullinen. Laskennalliset
rahoitustuotot olivat noin 1,3 milj. euroa ja salkkujen tuotto noin 4.5 %.
Seurakunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi on sijoitussalkuista
jouduttu irrottamaan 1 milj. euroa. Investointien rahoittamiseen kului
tästä 0,3 milj. euroa. Käyttötilin limiittiä on myös jouduttu käyttämään
maksujen tasaamiseen.
Salon seurakunnan tilikauden tulos on 282.955,45 euroa ylijäämäinen.
Investointien poistosuunnitelman mukainen poistoeron tuloutusosuus on
123.488,19 euroa ja tilikauden ylijäämä näin ollen 406.443,64 euroa.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että
tilikauden ylijäämä 406.443,64 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman lisäykseksi.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2016 alijäämä 93.780,79 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
tilikauden ylijäämä 406.443,64 euroa kirjataan seurakunnan oman
pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2016.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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30 §
Salon seurakunnan hautapaikoista perittävät maksut vuonna 2018
Salon seurakunnassa on vuodesta 2013 ollut käytössä omien kuntalaisten
hautapaikkamaksut Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt Salon seurakunnan
hautapaikkahinnastoa vuodelle 2018 ja esittää seuraavaa:
Hautapaikkamaksut (hautaoikeus 25 v)
Hautapaikkamaksut
(hautaoikeus 25 v)

Oma kunta

Muu kunta

Arkkuhauta
Arkkuhaudan hallinta-ajan
jatkaminen
Uurnahauta
Uurnahaudan hallinta-ajan
jatkaminen
Perennauurnahauta
(Perniö,Kiikala)

200 €

500 €

100 €
100 €

250 €
200 €

50 €

100 €

180 €

360 €

90 €
-

180 €
-

Perennauurnahaudan
hallinta-ajan jatkaminen

Muistolehto
Sirottelulehto

Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 § mukaan hautapaikoista perittävistä
maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy yllä olevat Salon seurakunnan
hautapaikkamaksut vuodelle 2018.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

31 §
Turun hallinto-oikeuden päätökset Anja Mannin valituksiin
Liite 5, Hallinto-oikeuden päätös 17/0048/1
Liite 6, Hallinto-oikeuden päätös 17/0049/1
Kirkkoneuvosto 29.3.2017 § 34
Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi Turun hallinto-oikeuden päätökset nro 17/0048/1
ja 17/0049/1 koskien Anja Mannin valitusta virkojen lakkauttamisesta ja
irtisanomisesta. Hallinto-oikeus on hylännyt molemmat valitukset. Kirkkoneuvosto
ilmoittaa päätöksestä kirkkolain 24 luvun 13 §:n 1 momentin mukaisesti.
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Talousjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kirkkoneuvosto on ilmoittanut päätöksestä KL 24 luvun 13 §:n 1
momentin mukaisesti.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen hallinto-oikeuden päätökset.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

32 §
Suntion viran lakkauttaminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 12.4.2017 § 27
Suntio Veijo Hiilovaara irtisanoutuu Salon seurakunnan suntion virasta 1.10.2017
lähtien eläköitymisen vuoksi. Pitämättömien vapaiden johdosta hän jää töistä pois jo
toukokuun lopussa.
Seurakunnassa on useita suntion koulutuksen saaneita työntekijöitä, joista joku saattaisi
olla kiinnostunut siirtymään toiseen tehtävään.
Seurakunnat ovat perustaneet aikaisemmin virkoja ilman virkavastuuta ja nykyään
Kirkon Työmarkkinalaitoksen kanta on se, että ne virat, joissa ei virkavastuuta ole,
pitäisi muuttaa työsuhteisiksi toimiksi. Tähän on tähdännyt myös se, että KiT on
työehtosopimusneuvotteluissa tuonut virka- ja työsopimusehdot vastaamaan paremmin
toisiaan, mm. sunnuntaikorvausten maksu.
Kiinteistöpäällikön esitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto
- myöntää suntio Veijo Hiilovaaralle eron virasta
- esittää kirkkovaltuustolle suntion viran lakkauttamista 30.9.2017
- perustaa suntion toimen 1.10.2017 alkaen
- päättää sisäisestä hausta
- valitsee haastattelutyöryhmään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtajan, aluekappalaisen, kiinteistöpäällikön ja seurakuntapuutarhurin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 26.4.2017 § 55
Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää
- myöntää Veijo Hiilovaaralle eron suntion virasta
- esittää kirkkovaltuustolle suntion viran lakkauttamista 30.9.2017
- perustaa suntion työsopimussuhteisen toimen 1.10.2017 alkaen.
- päättää selvittää suntion ammattitutkinnon suorittaneiden työntekijöiden halukkuus
siirtyä suntioksi Halikon kirkkoon
- valita haastattelutyöryhmään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtajan, kirkkoherran, kiinteistöpäällikön ja seurakuntapuutarhurin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto lakkauttaa yhden suntion viran 30.9.2017 lukien
viranhaltijan jäädessä eläkkeelle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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33 §
Sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen
Liite 7, Sisäisen valvonnan ohje
Kirkkoneuvosto 17.5.2017 § 66
Kirkkovaltuusto on 24.10.2012 hyväksynyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeen,
joka on perustunut Kirkkohallituksen vuonna 2004 julkaistuun ohjeeseen ”Hyvien
johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa”.
Tarkoitus on, että seurakunnat kiinnittävät huomiota siihen, että työntekijät ja
luottamushenkilöt toimivat oikein ja sääntöjä noudattaen. Tilintarkastajat valvovat
myös sisäisen ohjeen noudattamista.
Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että
seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti.
Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto.
Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista.
Sisäisen valvonnan ohjeiden tulee perustua seurakunnan omien kokonaistarpeiden
arviointiin. Sisäisen valvonnan ohjeistuksella luodaan seurakuntakohtaiset pelisäännöt,
jotka varmistavat ja edesauttavat hyvän hallinnon toteutumisen seurakunnassa.
Salon seurakunnan sisäisen valvonnan ohje vaatii päivittämistä mm. Kirkon
palvelukeskukseen siirtymisen myötä muuttuneiden taloushallintoprosessien vuoksi.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen sisäisen valvonnan
ohjeen seurakunnassa noudatettavaksi ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle
tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Samalla kirkkoneuvosto päätti,
että kirkkoherra ja talousjohtaja antavat raportin sisäisen valvonnan toteutumisesta
kerran talousarviovuoden aikana.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen seurakunnan sisäisen valvonnan
ohjeen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

34 §
Määräalojen myynti kiinteistöstä 734-682-3-107 Juvankoski
Liite 8, Kauppakirjaluonnos rantapalstat Juvankoski
Kirkkoneuvosto 17.5.2017 § 72
Salon Konttorikone ky esittää seurakunnalle Juvankoski nimisen tilan viiden (5)
rantapalstan myyntiä liitettäväksi heidän omistamiinsa tiloihin. Salon Konttorikone ky
hakee alueelle rantakaavaa ja on siitä syystä kiinnostunut ostamaan kyseiset
rantapalstat, jotka ovat 174 m2, 393 m2, 56 m2, 258 m2 ja 534 m2 kokoisia.
Seurakunnalla ei ole palstoille muuta käyttöä.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy viiden palstan, yhteensä 1415 m2
määräalojen myynnin Juvankoski nimisestä tilasta 734-682-3-107 Salon Konttori-kone
ky:lle 10.000 euron hintaan oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
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Kirkkoneuvosto valtuuttaa yksimielisesti talousjohtaja Marjut Erikssonin ja
kiinteistöpäällikkö Kai Fagerströmin allekirjoittamaan ehdollisen kauppakirjan Salon
seurakunnan puolesta.
Kirkkoneuvosto antaa kaupan edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Salon
seurakunta myy viisi palstaa, yhteensä 1415 m2:n määräalat Juvankoskinimisestä tilasta (734-682-3-107) Salon Konttorikone Oy:lle.
Kiinteistökauppa annetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
----------------------------------------Sanna Lundström teki esityksen, että kauppa palautetaan uuteen
valmisteluun ja häntä kannatti Marja-Liisa Nore. Suoritetussa
äänestyksessä kirkkoneuvoston esityksen puolesta äänesti 19 jäsentä ja
Lundströmin esityksen puolesta 12 jäsentä.
------------------------------------------

Päätös:

35 §
Muut asiat

Kaupan hyväksymiseen tarvittava 2/3 enemmistö ei toteutunut, joten
kauppa päätettiin palauttaa kirkkoneuvostolle uuteen valmisteluun.

Kari Niinistö tiedusteli alueneuvostojen ja aluekappalaisten vastuuta
alueen tapahtumista. Kaatuneitten muistopäivän vieton osalta Halikon
alueella oli tiedonkulussa ja valmisteluissa ollut ongelmia.
- Kirkkoherra antoi vastauksen ja totesi, että jatkossa pitää tarkemmin
huolehtia ohjeistuksen noudattamisesta.
Antti Vierjoki tiedusteli aluetyön neuvottelukunnan toiminnasta
vastaavan aluekappalaisen ollessa pitkällä virkavapaalla. Alueiden
yhteinen koordinointi mm. tapahtumien takia on tärkeää.
- Kirkkoherra kertoi, ettei vastaavalla aluekappalaisella ole määrätty
varsinaisesti sijaista virkavapaan ajalle vaan tehtäviä on hoidettu
pääosin kirkkoherran toimesta.
Antti Vierjoki kyseli myös Perttelin kirkon liittämisestä maalämpöön.
- Talousjohtaja lupasi tiedustella asiaa kiinteistöpäälliköltä.
Seppo Heikkinen tiedusteli Kuusjoen alueen kanttorin siirrosta Halikon
alueelle syksyn 2017 ajaksi.
- Kirkkoherra vastasi, että Halikon alueen kanttorin virkavapaan
sijaiseksi on vaikea saada sijaista. Tästä syystä on katsottu
parhaimmaksi vaihtoehdoksi siirtää Kuusjoen alueen kanttori
väliaikaisesti Halikon alueelle. Kuusjoen alueen kanttorin tehtävät
hoidetaan siten, että jatkuvuus syksyn aikana toteutuu ja mm.
kuorojen toiminta ei vaarannu.
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36 §
Ilmoitusasiat

Päätös:

Kirkkoneuvosto on kokouksissaan 26.4.2017 ja 17.5.2017 tehnyt mm.
seuraavia päätöksiä:
- myynyt As Oy Paimenkankareen yksiön osakkeet Rekijoelta
- päättänyt, että Teijon kirkko liitetään tiekirkoksi
- hyväksynyt Perttelin alueneuvoston esityksen Ester Boehmin
testamenttivarojen käyttösuunnitelmaksi
- merkinnyt tiedokseen Lounaismaan Osuuspankin vuokrasopimuksen
irtisanomisen 1.11.2017 lukien ja aloittanut valmistelun seurakunnan
toiminnan siirtämiseksi Kitulassa uusiin tiloihin.
- hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion suunnittelun pohjaksi raamin
Merkittiin tiedoksi.

37 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan, olemme todenneet
sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.
Salo 16.6.2017

Ari-Pekka Luoma

Jouko Marjalaakso

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 7.6.2017–25.7.2017.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
19.6.2017–25.7.2017 klo 9.00–13.00.
Salo 26.7.2017

Marjut Eriksson

