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KIRKKOVALTUUSTO
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Seurakuntatalo

Ahola Seija
Ansamaa Arja
Heiskari Helli
Hintsala Kauko
Junttola Marjo
Kilpeläinen Riikka
Koivukangas Jenni
Korteniemi Jaakko
Lehto Leena
Leppäluoto Leena
Maalo Jukka
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Nopanen Katariina
Parpala Niina
Raitio Jukka
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Ruotsalainen Matti

kirkkoherra
talouspäällikkö

Poissa:
Koivukangas Alpo
Tahkola Veli-Pekka

jäsen
”
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. §
1. asia
Kokouksen avaus
KJ 8:5§: Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen
kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu

Pidetään alkuhartaus. Suoritetaan nimenhuuto.
Kokouksen avasi valtuutettu Leena Leppäluoto. Alkuhartauden piti kirkkoherra Ilkka
Tornberg. Suoritettiin nimenhuuto paikalla 21 jäsentä, 2 varajäsentä sekä kirkkoherra ja
talouspäällikkö.
2. §
2. asia
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7:4§: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5§: 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.

Kokouskutsut on postitettu valtuutetuille 29.12.2014, esityslistat on postitettu 2.1.2015.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 29.12.2014 lähtien ja esityslista
2.1.2015 lähtien kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viraston aukioloaikana.
Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
oli yksimielinen 23/23.
3. §
3. asia
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi. Päätös oli yksimielinen 23/23.
4. §
4. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Valtuutetuilla Alpo Koivukankaalla ja Veli-Pekka Tahkolalla oli esteet.
Valtuusto hyväksyi esteet ja totesi, että valtuutettu Koivukankaan tilalla paikalla oli
varavaltuutettu Tanja Hietala ja valtuutettu Tahkolan tilalla paikalla oli varavaltuutettu
Mirja-Liisa Vuokila. Päätös oli yksimielinen 23/23.
5. §
5. asia
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pito
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjan nähtävilläpidosta.
KL 25:3§: Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä
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on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Ahola ja Arja Ansamaa. Pöytäkirja on
nähtävillä 14.1. - 13.2.2015 ja tästä on ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla 14.1.2015.
Päätös oli yksimielinen 23/23.
6. §
6. asia
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille 2015 - 2016
KJ 8:2§: Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi
2015 – 2016. Ensin valitaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja sitten varapuheenjohtaja.
Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Valtuutettu Jukka Raitio esitti puheenjohtajaksi
valtuutettu Marjo Junttolaa. Muita esityksiä ei tehty. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut puheenjohtajaksi vuosille 2015 –
2016 Marjo Junttolan. Seuraavaksi valitaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja avasi
yleiskeskustelun. Valtuutettu Marja Sippala esitti varapuheenjohtajaksi valtuutettu VeliPekka Tahkolaa. Muita esityksiä ei tehty. Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi,
että kirkkovaltuusto on valinnut varapuheenjohtajaksi vuosille 2015 – 2016 Veli-Pekka
Tahkolan. Päätös oli yksimielinen 23/23.
Kirkkovaltuuston valittu puheenjohtaja Marjo Junttola ryhtyi jatkamaan kokouksen
puheenjohtajana tämän pykälän jälkeen.
7. §
7. asia
Kirkkovaltuuston sihteerin vaali vuosille 2015 – 2018
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1:1§: Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin
tehtävistä huolehtii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin määrää.

Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuuston on valinnut sihteerikseen vuosille 2015 – 2018
talouspäällikkö Matti Ruotsalaisen. Päätös oli yksimielinen 23/23.
8. §
8. asia
Työalojen johtokunnista ja niiden jäsenmääristä päättäminen
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia
johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa johtosäännöissä.
Edellisellä toimikaudella ovat olleet seuraavat johtokunnat: Jumalanpalvelus- ja
musiikkityönjohtokunta (seitsemän jäsentä ja kolme varajäsentä), kasvatustyön johtokunta
(seitsemän jäsentä ja kolme varajäsentä), diakoniatyön johtokunta (seitsemän jäsentä,
joilla henkilökohtaiset varajäsenet) ja lähetystyön johtokunta (seitsemän jäsentä ja kolme
varajäsentä).
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja esitti, että toimikaudella 2015 – 2018 kaikissa
johtokunnissa on seitsemän jäsentä. Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun.
Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on päättänyt valita
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edellisellä toimikaudella olleet johtokunnat sekä niihin seitsemän jäsentä ja varajäseniä
saman verran kuin edellisellä toimikaudella. Päätös oli yksimielinen 23/23.
9. §
9. asia
Vaalilautakunnan valitseminen valtuustossa mahdollisesti vuosina 2015 – 2018
toimitettavia suhteellisia vaaleja varten
Kirkkovaltuuston työjärjestys 18§: Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on
päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi
tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa
itselleen sihteeri.

Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Lautakunnan jäseniksi tehtiin
seuraavat esitykset: Jukka Raitio esitti Leena Leppäluotoa ja Arto Tuohimaata. Marja
Sippala esitti Seija Aholaa. Varajäseniksi tehtiin seuraavat esitykset: Jukka Raitio esitti
Helli Heiskaria ja Jukka Maaloa sekä Seija Ahola esitti Marja Sippalaa. Muita esityksiä ei
tehty. Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut
vuosina 2015 – 2018 valtuustossa mahdollisesti toimitettavia suhteellisia vaaleja varten
vaalilautakuntaan jäseniksi Leena Leppäluodon, Arto Tuohimaan ja Seija Aholan sekä
varajäseniksi Helli Heiskarin, Jukka Maalon ja Marja Sippalan. Päätös oli yksimielinen
23/23.
10. §
10. asia
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosille 2015 – 2016
KL 10:2 §: Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan
kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.
Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1-2 §: Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.

Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Valtuutettu Leena Leppäluoto esitti
varapuheenjohtajaksi valtuutettu Jukka Raitiota. Muita esityksiä ei tehty. Yleiskeskustelun
päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajaksi vuosille 2015 – 2016 Jukka Raition. Päätös oli yksimielinen 23/23.
11. §
11. asia
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosille 2015 – 2016
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1-2 §: Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.

Tasa-arvokiintiön mukaan kirkkoneuvoston jäsenistä on sekä naisia että miehiä oltava
vähintään neljä (4).
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Kirkkoneuvoston jäseniksi tehtiin
seuraavat esitykset: Jukka Raitio esitti kirkkoneuvoston jäseniksi Jaakko Korteniemeä,
Riikka Kilpeläistä, Helli Heiskaria ja Katariina Nopasta, Jussi Niinikoski esitti Kauko
Hintsalaa, Marja Sippalaa ja Seija Aholaa. Muita esityksiä ei tehty. Yleiskeskustelun
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päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut kirkkoneuvoston jäseniksi
vuosille 2015 – 2016 Jaakko Korteniemen, Riikka Kilpeläisen, Helli Heiskarin, Katariina
Nopasen, Kauko Hintsalan, Marja Sippalan ja Seija Aholan. Päätös oli yksimielinen 23/23.
12. §
12. asia
Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2015 – 2016
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 §: Kun kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalit on toimitettu,
valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.

Tasa-arvokiintiön mukaan kirkkoneuvoston varajäsenistä on sekä naisia että miehiä oltava
vähintään kolme (3).
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Kirkkoneuvoston henkilökohtaisiksi
varajäseniksi tehtiin seuraavat esitykset: Jukka Raitio esitti Jaakko Korteniemen
varajäseneksi Arto Tuohimaata, Riikka Kilpeläisen varajäseneksi Ari Brunnia, Helli
Heiskarin varajäseneksi Arja Ansamaata ja Katariina Nopasen varajäseneksi Esa Kojoa,
Jussi Niinikoski esitti Kauko Hintsalan varajäseneksi Antti Tahkolaa, Marja Sippalan
varajäseneksi Jenni Koivukangasta ja Seija Aholan varajäseneksi Tanja Hietalaa ja Jukka
Raitio esitti Jukka Raition varajäseneksi Leena Leppäluotoa. Muita esityksiä ei tehty.
Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut
kirkkoneuvoston henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosille 2015 – 2016 Arto Tuohimaan
(Jaakko Korteniemi), Ari Brunnin (Riikka Kilpeläinen), Arja Ansamaan (Helli Heiskari), Esa
Kojon (Katariina Nopanen), Antti Tahkolan (Kauko Hintsala), Jenni Koivukankaan (Marja
Sippala), Tanja Hietalan (Seija Ahola) ja Leena Leppäluodon (Jukka Raitio). Päätös oli
yksimielinen 23/23.
13. §
13. asia
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja
varajäsenten vaali vuosille 2015 – 2018
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia
johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa johtosäännöissä.
Edellisellä toimikaudella jumalanpalvelus- ja musiikkityönjohtokunnassa on ollut seitsemän
(7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Tasa-arvokiintiön mukaan johtokunnan jäsenistä on
sekä naisia että miehiä oltava vähintään kolme (3) ja varajäsenistä yksi (1).
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön
johtokunnan puheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi tehtiin seuraavat esitykset: Jukka
Raitio esitti puheenjohtajaksi Petteri Paanasta, jäseniksi Tiina Nikander-Koivukangasta,
Samuel Koivusta ja Leena Leppäluotoa sekä varajäseniksi Leea Sangia ja Eero Litolaa.
Antti Tahkola esitti jäseniksi Jenni Koivukangasta, Jussi Niinikoskea ja Veli-Pekka
Tahkolan sekä varajäseneksi Markku Aholaa. Muita esityksiä ei tehty. Yleiskeskustelun
päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut jumalanpalvelus- ja
musiikkityön johtokuntaan vuosille 2015 – 2018 puheenjohtajaksi Petteri Paanasen,
jäseniksi Tiina Nikander-Koivukankaan, Samuel Koivusen, Leena Leppäluodon, Jenni
Koivukankaan, Jussi Niinikosken ja Veli-Pekka Tahkolan sekä varajäseniksi Leea Sangin,
Eero Litolan ja Markku Aholan. Päätös oli yksimielinen 23/23.

14. §
14. asia
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Kasvatustyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille
2015 – 2018
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia
johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa johtosäännöissä.
Edellisellä toimikaudella kasvatustyön johtokunnassa on ollut seitsemän (7) jäsentä ja
kolme (3) varajäsentä. Tasa-arvokiintiön mukaan johtokunnan jäsenistä on sekä naisia
että miehiä oltava vähintään kolme (3) ja varajäsenistä yksi (1).
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Kasvatustyön johtokunnan
puheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi tehtiin seuraavat esitykset: Jukka Raitio esitti
puheenjohtajaksi Jukka Maaloa, jäseniksi Hanna Luukista, Anna-Kaisa Puusaarta ja Juulia
Tavastia sekä varajäseniksi Jari Hautalaa ja Niina Parpalaa. Seija Ahola esitti jäseniksi
Marja Sippalaa, Mikko Ruotsalaista ja Antti Tahkolaa sekä varajäseneksi Marja
Kämäräistä. Muita esityksiä ei tehty. Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että
kirkkovaltuusto on valinnut kasvatustyön johtokuntaan vuosille 2015 – 2018
puheenjohtajaksi Jukka Maalon, jäseniksi Hanna Luukisen, Anna-Kaisa Puusaaren, Juulia
Tavastin, Marja Sippalan, Mikko Ruotsalaisen ja Antti Tahkolan sekä varajäseniksi Jari
Hautalan, Niina Parpalan ja Marja Kämäräisen . Päätös oli yksimielinen 23/23.
15. §
15. asia
Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille
2015 – 2018
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia
johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa johtosäännöissä.
Edellisellä toimikaudella diakoniatyön johtokunnassa on ollut seitsemän (7) jäsentä, joilla
on kaikilla ollut henkilökohtaiset varajäsenet. Tasa-arvokiintiön mukaan johtokunnan
jäsenistä ja varajäsenistä on sekä naisia että miehiä oltava vähintään kolme (3).
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Diakoniatyön johtokunnan
puheenjohtajaksi, jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi tehtiin seuraavat esitykset:
Jussi Niinikoski esitti puheenjohtajaksi Mirja-Liisa Vuokilaa, jäseniksi Tanja Hietalaa ja
Kauko Hintsalaa. Jukka Raitio esitti jäseniksi Leena Lehtoa, Arja Ansamaata, Eila
Kilpeläistä ja Arto Tuohimaata. Jussi Niinikoski esitti Mirja-Liisa Vuokilan varajäseneksi
Kyösti Kytökangasta, Tanja Hietalan varajäseneksi Anniina Lahtista ja Kauko Hintsalan
varajäseneksi Seija Aholaa. Jukka Raitio esitti Leena Lehdon varajäseneksi Annikki
Salmelaa, Arja Ansamaan varajäseneksi Anna-Kaisa Puusaarta, Eila Kilpeläisen
varajäseneksi Samuel Koivusta ja Arto Tuohimaan varajäseneksi Inkeri Aholaa. Muita
esityksiä ei tehty. Yleiskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on
valinnut diakoniatyön johtokuntaan vuosille 2015 – 2018 puheenjohtajaksi Mirja-Liisa
Vuokilan, jäseniksi Tanja Hietalan, Kauko Hintsalan, Leena Lehdon, Arja Ansamaan, Eila
Kilpeläisen ja Arto Tuohimaan. Henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin Kyösti Kytökangas
(Mirja-Liisa Vuokila), Anniina Lahtinen (Tanja Hietala), Seija Ahola (Kauko Hintsala),
Annikki Salmela (Leena Lehto), Anna-Kaisa Puusaari (Arja Ansamaa), Samuel Koivunen
(Eila Kilpeläinen) ja Inkeri Ahola (Arto Tuohimaa). Päätös oli yksimielinen 23/23.

16. §
16. asia
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Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille
2015 – 2018
Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia
johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa johtosäännöissä.
Edellisellä toimikaudella lähetystyön johtokunnassa on ollut seitsemän (7) jäsentä ja kolme
(3) varajäsentä. Tasa-arvokiintiön mukaan johtokunnan jäsenistä on sekä naisia että
miehiä oltava vähintään kolme (3) ja varajäsenistä yksi (1).
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Lähetystyön johtokunnan
puheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi tehtiin seuraavat esitykset: Jukka Raitio esitti
puheenjohtajaksi Heino Rantalaa, jäseniksi Inkeri Aholaa, Antti Paavolaa, Esa Kojoa, Niina
Parpalaa, Hanna Korteniemeä ja Arto Karppista sekä varajäseniksi Juulia Tavastia,
Annikki Salmelaa ja Erkki Haverista. Muita esityksiä ei tehty. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut lähetystyön johtokuntaan vuosille
2015 – 2018 puheenjohtajaksi Heino Rantalan, jäseniksi Inkeri Aholan, Antti Paavolan,
Esa Kojon, Niina Parpalan, Hanna Korteniemen ja Arto Karppisen sekä varajäseniksi
Juulia Tavastin, Annikki Salmelan ja Erkki Haverisen. Päätös oli yksimielinen 23/23.
17. §
17. asia
Kirkkovaltuuston työjärjestys
Kirkkovaltuusto hyväksyy toimikaudekseen työjärjestyksen. Luonnos on liitteenä.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto hyväksyy toimikaudekseen työjärjestyksen.
Päätös oli yksimielinen 23/23.
18. §
18. asia
Muut asiat
Kirkkoherran lyhyt referaatti seurakunnan tapahtumista edellisen kirkkovaltuuston
kokouksen jälkeen
Kirkkoherra kertoi luottamushenkilöiden ja työtekijöiden yhteisestä koulutuspäivästä
31.1.2015 sekä muusta luottamushenkilöiden perehdytyksestä ja koulutuksesta vuonna
2015.
Kirkkoherra kertoi myös tietoja seurakunnan väkiluvusta, kasteiden määrästä, kirkosta
eronneiden määrästä ym. viime vuoden osalta.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa asiat tiedoksi Päätös oli yksimielinen 23/23.
19. §
19. asia
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Kirkkovaltuuston puolesta:

Marjo Junttola
puheenjohtaja 7. - 19. §:t

Leena Leppäluoto
puheenjohtaja 1. - 6. §:t

Matti Ruotsalainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä
tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Liminka ____.____.2015

Seija Ahola

Arja Ansamaa

