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Salon seurakunta
Pöytäkirja
Esityslista 9/2016

Kirkkoneuvosto

Aika:
Paikka:

keskiviikko 16.11.2016 klo 18–19.20
keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:
Jäsen
Hukka Timo, pj.
Siivo Jouko, vpj.
Helenius Riitta
Hietanen Marika
Laurila Juha
Luoma Ari-Pekka
Määttänen Iiris
Peltonen Jorma
Uusitalo Päivi
Vesa Simo
Vigg Päivi
Viitaniemi Annikka
Hyttinen Marjatta, kv. pj.
Lähdekorpi Matti, kv. vpj.
Eriksson Marjut, tal.joht.

Läsnä Poissa Varajäsen
X
xxxxx
X
Laiho Jari J.
X
Panttila Eija
X
Mäkinen Karoliina
X
Niinistö Kari
X
Pölönen Hannu
X
Parviainen Pirjo
X
Marjalaakso Jouko
X
Heikkinen Seppo
X
Iho Irma
X
Kunnia Marjo
X
Järvinen Anne
X
xxxxx
X
xxxxx
X
xxxxx

Läsnä

-

112 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

113 §
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.

114 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Ari-Pekka Luoma
ja Iiris Määttänen.
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Kirkkoherran esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 18.11.2016 klo 13.00
mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 21.11.–8.12.2016 klo 9–13.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ari-Pekka Luoma ja Iiris
Määttänen.
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 18.11.2016 klo 13.00
mennessä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.11.–8.12.2016 klo 9–13.

115 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran esitys:

Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

116 §
Kanttorin viran täyttö
Kirkkoneuvosto 28.9.2016 § 92
KJ 40§ 1 mom. mukaan seurakuntaan voidaan perustaa kanttorin virka kolmea
eriasteista pätevyyttä edellyttäen, joko a) laajaa yliopistotutkintoa, b) ylempää
korkeakoulututkintoa, tai c) muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa.
Salon seudun seurakuntaliitoksen yhteydessä lakkautettujen seurakuntien kaikki virat
lakkautettiin ja uudet virat perustettiin uuteen Salon seurakuntaan 1.1.209 alkaen.
Kirkkohallituksen päätöksen mukaisessa Salon seurakunnan kanttorien virkojen
luettelossa ei ole mainittu, mitä pätevyyttä kukin uusi virka edellyttää, joten Salon
seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.8.2016 76 § julistaa kanttorin
viran avoimeen hakuun, jonka mukaan virkaa voivat hakea kaikki kanttorit. Seurakunnan harkintaan jää, kuka hakijoista parhaiten ja laaja-alaisimmin kykenee
täydentämään nykyistä kanttorikuntaa.
Tämän kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että kirkkohallitus on
täysistunnossaan 26.2.2008 §:n 34 kohdalla päättänyt perustaa uuteen Salon seurakuntaan vastaavat kanttorinvirat kuin lakkautettavissa seurakunnissa on ollut. Tilanne
on ristiriitainen kirkkohallituksen hyväksymän Salon seurakunnan virkaluettelon
kanssa.
Kun kuitenkin Kirkkojärjestys ja täysistunnon pöytäkirja osoittavat viroilla olevan
erilaiset pätevyysvaatimukset, avaa tilanne mahdollisuuden kirkollisvalituksen
tekemiseen Turun hallinto-oikeuteen. Virantäyttöä koskevissa valituksissa valitusoikeus on vain valitsematta jääneillä hakijoilla, mutta valitusoikeus on huomattavasti
laajempi päätöksen muodollista oikeellisuutta koskevissa tilanteissa.
Puuttumatta mahdollisten valitusten menestymisen mahdollisuuteen, viivästyttää
mahdollinen valitusmenettely virantäyttöä kohtuuttomasti. Valitusajat venyvät usein
niin pitkiksi, että usein valituksi tullut hakija on jo vastaanottanut toisen viran, eikä ole
enää käytettävissä valitusprosessin ratkettua.
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Jotta seurakunnalla olisi mahdollisuus saada mahdollisimman laaja hakijajoukko, josta
seurakunnalla on mahdollisuus valita seurakunnan tarpeita mahdollisimman hyvin
vastaava viranhaltija, virka on syytä määritellä keskimmäisen asteen kanttorin virkana.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se:
- lakkauttaa Salon seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää
tutkintoa edellyttävän kanttorinviran,
- perustaa Salon seurakuntaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän
kanttorinviran
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että valittava kanttori
vastaa musiikkityöstä ensisijaisesti Kuusjoen alueella.

Kirkkovaltuusto 28.9.2016 § 36
Kanttorin muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän viran
lakkauttaminen ja ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran
perustaminen
Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa Salon seurakunnan muuta
piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorinviran.
Kirkkovaltuusto päättää perustaa Salon seurakuntaan ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävän kanttorinviran.
Valittava kanttori vastaa musiikkityöstä ensisijaisesti Kuusjoen alueella.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoneuvosto 28.9.2016 § 93
Kanttorinviran auki julistaminen
Kirkkoherran esitys: - Kirkkoneuvosto julistaa Salon seurakunnan kanttorinviran
haettavaksi sillä pätevyysedellytyksellä kuin kirkkovaltuusto on kanttorinviran
perustaessaan määritellyt
- Kirkkoneuvosto päättää, että aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon uudella
hakuajalla, edellyttäen että hakijat täyttävät viran pätevyysvaatimukset
- Pitää ennallaan 31.8.2016 76 §:ssä tekemänsä päätöksen haastatteluryhmän
kokoonpanosta, joka on Riitta Helenius, Annikka Viitaniemi, Marjo Kunnia, Timo
Hukka ja Kaisa Suutela-Kuisma.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Määräaikaan mennessä kuusi hakijaa toimitti hakemuksensa seurakuntaan:
Lauriina Hurtig, Tiia Saari, Pekka Lumio, Paula Huju, Eeva Holappa ja
Leena Kanninen. Näistä Paula Huju, Eeva Holappa ja Leena Kanninen
peruivat hakemuksensa. Haastatteluun kutsuttiin Lauriina Hurtig ja Tiia
Saari, jotka hakemusten perusteella vastasivat parhaiten opinnoiltaan ja
työkokemukseltaan niitä virantäytön edellytyksiä, jotka seurakunta oli
viranhakijoille asettanut.
Kumpikin hakijoista osoittautui taitavaksi ja monipuoliseksi muusikoksi,
jotka tekivät myös haastattelutyöryhmään positiivisen vaikutuksen. Näistä
Lauriina Hurtigin laajempi työkokemus ja musiikilliset taidot vastasivat
haastattelutyöryhmän mielestä paremmin viran erityisiä vaatimuksia ottaen
seurakunnan monipuolisen musiikkityön, jossa hakija hyvin täydentää
osaamisellaan nykyistä kanttorikuntaa. Näin haastattelutyöryhmä päätyi
yksimielisesti kannattamaan Lauriin Hurtigin valintaa Salon seurakunnan
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan.
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Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee haettavana olleeseen kanttorin virkaan
Lauriina Hurtigin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Varalle valittiin Tiia Saari.

117 §
Salon seurakuntasanomat -lehden kustannussopimusta koskeva hankinta
Liite 1, Tarjouspyyntö
Liite 2, Tarjousten vertailu
Kirkkoneuvosto 31.8.2016 § 83
Seurakuntasanomien kustannussopimuksen kilpailuttaminen
Seurakuntasanomien kustannussopimus päättyy vuoden 2016 lopussa, joten
jatkohankinta on kilpailutettava alkusyksyn aikana.
Uutta kustannussopimusta tavoitellaan seuraavista lähtökohdista: Lehti ilmestyy 4–6
kertaa vuodessa eikä siihen myydä maksullisia ilmoituksia. Tarjouspyyntöön
sisällytetään kaksi erilaista jakeluvaihtoehtoa: Nykyisenlainen osoitteeton jakelu
kaikkiin talouksiin, joissa ei ole mainoskieltoa, sekä osoitteellinen jakelu jäsentalouksiin. Tarjousten perusteella arvioidaan, onko mahdollista siirtyä osoitteelliseen
jakeluun, jolloin seurakuntalehti olisi "jäsenetu" seurakuntaan kuuluville.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää
- seurakuntalehden julkaisemisen jatkamisesta ja kilpailuttamisesta
- että mahdollisen kilpailutuksen valmistelusta vastaavat kirkkoherra, toimitussihteeri ja talousjohtaja. Lähtökohtana on, että lehti ilmestyy 4–6 kertaa vuodessa,
siihen ei myydä maksullisia ilmoituksia ja jakelu järjestetään siten, että se palvelee
mahdollisimman hyvin seurakuntalaisten tarpeita.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Salon seurakunta on kilpailuttanut Salon Seurakuntasanomien
kustantamista koskevan hankinnan. Hankinnassa käytettiin avointa
hankintamenettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 13.9.2016.
Tarjouspyyntö koski 4–6 kertaa vuodessa ilmestyvän 16–20-sivuisen
lehden kustantamista. Jakelun osalta vaihtoehtoja oli kaksi: osoitteeton
ja osoitteellinen jakelu, joista molemmista pyydettiin antamaan tarjous.
Sopimusaika on 1.1.2017–31.12.2018 ja optiovuosi 1.1.–31.12.2019.
Tarjoukset pyydettiin jättämään 11.10.2016 klo 13.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjouksen tekivät
Suomalainen Lehtipaino Oy ja Salon Seudun Sanomat Oy / Salon
Lehtitehdas.

Tarjoajat:
Suomalainen Lehtipaino Oy on Oulaisissa perustettu, nykyään kajaanilainen kirjapainoalan yritys. Sivujen käsittelyssä yhteistyökumppanina
olisi oululainen Flowman Oy ja jakelun hoitaisi Posti.
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Salon Seudun Sanomat Oy on salolainen viestintäyhtiö. Kirjapainona se
käyttäisi Salon Lehtitehdasta, joka on osa Salon Seudun Sanomat Oy:tä,
sivunvalmistuksesta vastaisi yrityksen oma sivunvalmistusosasto ja
jakelun hoitaisi Posti.
Tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus:
Hankintayksikkö pyysi molempia tarjoajia määräajassa täydentämään ja
täsmentämään tarjouksiaan muutamilta osin. Täydennyksien jälkeen
molemmat tarjoajat olivat muodollisesti kelpoisia tarjoajiksi, ja
molempien tarjouksien todettiin olevan tarjouspyynnön mukaisia.
Tarjousten vertailu ja tarjoajan valinta:
Tarjouksista valitaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellisesti
edullisin arviointiperusteina hinta ja laatu. Hinnan painoarvo on 60 % ja
laadun 40 %. Laadun arvioimisessa otetaan huomioon kokemus
vastaavien lehtien kustantamisesta, painotarkkuuden laatu, lehden
visuaalisen ulkonäön laatu ja jakelun laatu. Kustantajan on myös
sitouduttava tarjouspyynnössä mainittuihin ehdottomiin vaatimuksiin.
Valittavan kustantajan kanssa solmitaan sopimus ajalle 1.1.2017–
31.12.2018. Hankintayksiköllä on lisäksi mahdollisuus jatkaa sopimusta
enintään yhdeksi vuodeksi samoilla ehdoilla.
Tarjouspyyntö ja tarjousten vertailu ovat liitteinä, muut tarjouksiin
liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että
– Salon Seurakuntasanomat jaetaan edelleen osoitteettomana, koska
osoitteelliseen jakeluun siirtyminen nostaisi lehden kustannuksia
huomattavasti.
– Salon Seurakuntasanomien kustantajaksi vuosiksi 2017–2018 valitaan
Suomalainen Lehtipaino Oy, koska sen tarjous on vertailun perusteella
kokonaistaloudellisesti edullisin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

118 §
Henkilöstöasia (anomus osittaisesta virkavapaudesta)
119 §
Valtuustoaloite seurakunnan liittymisestä Reilun kaupan seurakunnaksi
Liite 4, Valtuustoaloite
Kirkkovaltuusto 28.9.2016 § 37
Eija Panttila esitti valtuustoaloitteen Salon seurakunnan hakeutumisesta
Reilun kaupan seurakunnaksi.
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Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee valtuustoaloitteen.

Päätös:

Puheenjohtaja pyytää lähetyssihteeri Henna Seppälää selvittämään
seurakunnan mahdollisuuksia hakeutua Reilun kaupan seurakunnaksi ja
sen kustannusvaikutuksia. Seppälä kutsutaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään asia.

120 §
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Koskisen lähetysrahaston hyväksytyn rahastosäännön mukaan rahastoon
liittyvästä toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kirkkoneuvostolle
vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kirkkoneuvosto esittää lähetystyön
johtokunnan esityksestä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi rahaston
toimintasuunnitelman vuosittain talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä sekä päättää varojen sijoitustavat.
Lähetystyön johtokunta 19.10.2016 § 7
Koskisen lähetysrahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017
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.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.3.2013, että rahaston varoista
pääsääntöisesti käytetään rahaston korkotuottoa ja vain erityisen
harkinnan perusteella pääomaa.
Koskisen rahaston tuottoa on vuonna 2017 käytettävissä n. 20 400 €.
Pääoma on 510 328 €.
Johtavan viranhaltijan esitys:
Koskisen rahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017:
Avustusta annetaan 1) Lähetysyhdistys Kylväjälle 4000 € bändi-varusteiden ja soittimien hankintaan Itä-Aasian erityisprojektissa. 2) Evankeliselle lähetysyhdistykselle 3400 € Vienan Kemin pappilakaksion maksamiseen. 3) Suomen Lähetysseuralle 5000 € turvakoti Dikonin laajennusremonttiin. 4) Suomen Lähetysseuralle 1000 € vaikeavammaisten ja
sairaiden lasten perheitä tukevan Jokainen-säätiön tukemiseen Venäjällä. 5) 2000 € Rzhevin ystävyysseurakunnalle urkujen hankkimiseen.
6) 5000 € Sauen kirkon rakentamiseen. Mikäli hanke ei toteudu vuonna
2017, johtokunta päättää varojen käytöstä vuoden 2017 kuluessa.
Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin jakaa Koskisen rahaston avustuksia vuonna 2017 seuraavasti: 1) Lähetysyhdistys Kylväjälle 4000 €
bändivarusteiden ja soittimien hankintaan Itä-Aasian erityisprojektissa.
2) Evankeliselle lähetysyhdistykselle 2400 € Vienan Kemin pappilakaksion maksamiseen. 3) Suomen Lähetysseuralle 6000 € turvakoti Dikonin
laajennusremonttiin. 4) Suomen Lähetysseuralle 1000 € vaikeavammais-
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ten ja sairaiden lasten perheitä tukevan Jokainen-säätiön tukemiseen
Venäjällä. 5) 2000 € Rzevin ystävyysseurakunnalle urkujen hankkimiseen. 6) Viron kirkolle 5000 € Sauen kirkon rakentamiseen. Mikäli
hanke ei toteudu vuonna 2017, johtokunta päättää varojen käytöstä
vuoden 2017 kuluessa.
Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle lähetystyön
johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

121 §
Koskisen diakoniarahaston etsivän vanhustyön hanke 2014–2016 Halikon alueella
Kirkkoneuvosto 12.6.2013 § 86
Kirkkoneuvosto 21.8.2013 § 100
Kirkkoneuvosto 19.8.2014 § 112
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Koskisen diakoniarahaston käyttösuunnitelman, johon
sisältyy etsivän vanhustyön hankkeen käynnistäminen ja määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkaaminen Halikon alueelle. Hankkeen aloitusajankohta on päättämättä.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää aloittaa Halikon alueella etsivän vanhustyön hankkeen 1.9.2014 alkaen. Hanke kestää 31.12.2016 saakka. Hankkeen vetäjäksi
kirkkoneuvosto päättää palkata diakoniatyöntekijä Railimaria Lehdon, joka toimii tällä
hetkellä diakoniatyöntekijän sijaisena Salo-Uskelan alueella. Tämänhetkinen sijaisuus
on päättymässä 31.8.2014.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Koskisen diakoniarahaston hyväksytyn rahastosäännön mukaan rahastoon liittyvästä toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kirkkoneuvostolle
vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kirkkoneuvosto esittää diakoniatyön
johtokunnan esityksestä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi rahaston
toimintasuunnitelman vuosittain talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä sekä päättää varojen sijoitustavat.
Diakoniatyön johtokunta 2.11.2016 § 25
Diakoniatyön toiminta- ja talousarvio vuodelle 2017
Salon seurakunnan diakoniatyön talousarvio- ja toimintasuunnitelma on
laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Johtokunnalle esitetään, että
Halikon alueella testamenttivaroin toimiva projekti saisi lisäaikaa.
Diakoniajohtajan esitys:
Johtokunta hyväksyy diakoniatyön toimintasuunnitelman ja talousarvion
vuodelle 2017. Johtokunta esittää Halikon testamenttivaroin rahoitetun
työntekijän työn jatkamista vuoden 2017 loppuun. Syksyllä 2017
arvioidaan mahdollinen jatkotarve.
Päätös: esityksen mukaan.
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Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa, että Halikon alueella testamenttivaroin
toteutettava projekti kestää aikaisemman päätöksen mukaisesti kolme
vuotta eli päättyy 31.8.2017.
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa diakoni Railimaria Lehdon työsuhdetta
31.8.2017 saakka.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

122 §
Vuoden 2016 kiinteistö- ja hautausmaakatselmukset
Liite 5, Kiinteistö- ja hautausmaiden katselmus, Halikko
Liite 6, Kiinteistö- ja hautausmaiden katselmus, Kiikala ja Suomusjärvi
Liite 7, Kiinteistö- ja hautausmaiden katselmus, Kisko
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan 19.4.2016
päättänyt yhdistää kiinteistöjen tarkastukset ja hautausmaiden
katselmukset.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan valitsema työryhmä on
suorittanut vuoden 2016 kiinteistöjen ja hautausmaiden katselmukset
tarkastusvuorossa olleiden alueiden osalta.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi muistiot kiinteistö- ja hautausmaiden
katselmuksista vuodelta 2016 ja toteaa tarkastukset pidetyksi kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan johtosäännön 2 § 8 kohdan mukaisesti.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

123 §
Kaupungin ehdollinen tarjous Muurlan Pyymäenrinteen alueesta
Liite 8, Karttaliite kaupungin ostotarjouksesta
Salon kaupunki on tehnyt ostotarjouksen Muurlan Pyymäenrinteen katuja puistoalueesta ja osasta AO-tonttia oheisen liitteen mukaan. Kaupungin tarjoama hinta on 11.800 euroa. Tarjous on ehdollinen siten, että
kaupungin maapoliittinen ohjausryhmä käsittelee kaupan ja esittää sen
kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle liitteen mukaisen
alueen myymistä Salon kaupungille hintaan 11.800 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

124 §
As Oy Tortosnummen kerhohuoneistoon oikeuttavien osakkeiden (8240-8415) myynti
Liite 9, Kauppakirjaluonnos
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Tortosnummen kerhohuoneisto on annettu kiinteistövälittäjän myyntiin
kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti. Kohteesta on saatu 11.010 euron
tarjous. Kiinteistövälittäjän laatiman kauppakirjaluonnoksen mukaan
ostaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat kerhohuoneiston
muuttamisesta asuinhuoneistoksi.
Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myydä As Oy Tortosnummen kerhohuoneistoon
oikeuttavat osakkeet (8240-8415) Rita ja Pete Wahlbergille 11.010 euron
hintaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

125 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 §
mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.
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.
Salossa18.11.2016

Ari-Pekka Luoma

Iiris Määttänen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.11.-8.12.2016.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
21.11.–8.12.2016.
Salossa 9.12.2016

Marjut Eriksson

