KUULUTUS / KOKOUSKUTSU
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään
torstaina 17.6.2021 klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, Hämeenlinna
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnan palvelutoimistossa ajalla 24.6. – 26.7.2021 toimiston aukioloaikoina.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
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Kokouksen avaus
Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen varainhoitovuodelta 2020
Jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokuntaan
Vanajan hautausmaan laajennusalueen suunnitelmien sekä käyttösuunnitelman
hyväksyminen
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö
Muut asiat
Seuraava kokous
Valitusosoitus
Kokouksen päättäminen

Hämeenlinnassa 9.6.2021

Antti Hieta
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ensimmäisille varajäsenille lähetetään esityslista tiedoksi. Varajäsen kutsutaan
tarvittaessa erikseen kokoukseen puhelimella tai sähköpostilla
Mahdollisesta esteestä pyydämme ilmoittamaan Kai Kauppiselle sähköpostilla
kai.kauppinen@evl.fi tai puh. 040 804 9401
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17 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

18 §
Kokouksen sihteerin valinta
Yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri talouspäällikkö Ville Lehtonen on vuosilomalla.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Valitaan kokouksen sihteeriksi talousjohtaja Kai Kauppinen.
Päätös:

19 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle liitteen mukaisella kuulutuksella. Kokouskuulutus ja
asialista on asetettu nähtäville Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin
seurakuntien kirkkoherranvirastojen/palvelutoimistojen ilmoitustauluille 9.6. –
26.7.2021 väliseksi ajaksi.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 9.6.2021. Kirkkojärjestyksen
säännösten mukaisesti on kutsu asialuetteloineen lähetettävä yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta (KJ 8:5 §).
Päätös:

20 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös:

21 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös:
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22 §
Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
varainhoitovuodelta 2020
Yhteinen kirkkoneuvosto 1 / 26.3.2021 / § 12
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 §:n mukaan yhteinen
kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n
mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja sen allekirjoittavat
päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija.
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista ja se laaditaan
kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Tasekirja sisältää tilinpäätöslaskelmat
(tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma), toimintakertomuksen, talousarvion
toteutumisvertailun, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä
kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua ja yhteisen
kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tasekirja,
jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi. Tilintarkastuskertomus
liitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen 780.211,73 euroa (vuonna
2019 ylijäämä 734.626,43). Talousarviossa ylijäämäksi ennustettiin 8.830 euroa.
Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea ennustetta suuremmasta
kirkollisverokertymästä, säästöistä henkilöstökuluissa ja toimintatuottojen ylityksistä.
Kirkollisveroja tilikaudella kertyi 10.955.620 (10.668.660) euroa ja valtionkorvausta
1.304.592 (1.288.656) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi 507.962 euroa enemmän kuin mitä
talousarviossa ennustettiin ja 286.960 euroa enemmän kuin vuonna 2019.
Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 2.075.480 (2.405.939) euroa. Toimintakulut
olivat -11.629.770 (-12.173.377) euroa. Rahoitustuottoja kertyi tilikauden aikana 209.586
(465.893) euroa. Tuloslaskelmassa olevat poistot olivat tilikaudelta yhteensä -928.326 (686.283) euroa, josta kertaluonteisia lisäpoistoja on -252.157 euroa.
Tilikauden aikaisista hankkeista merkittävimmät olivat Vanajan ja Rengon kirkkojen
kattojen tervaukset (80.000 euroa).
Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana
lisääntyneet 1.887.754 (1.289.257) euroa.
Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä
17.149.351 (15.261.596) euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset ja
rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkina-arvoon.
Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 1.779.884 (1.690.144) euroa, josta 1.026.699
(1.029.945) euroa on lomapalkkavelkoihin liittyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista vierasta
pääomaa ei seurakuntayhtymällä ole.
Liitteenä 6 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2020 ja liitteenä 7 sen yhteenveto.
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Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020 sekä luovuttaa aineiston edelleen
tilintarkastajille.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 22.4.2021 / § 24
Tilintarkastus pidettiin 14.4.2021. Liitteenä 4 on tilintarkastaja Mari Säynätjoen
allekirjoittama tilintarkastuskertomus 2020. Yhteenveto vuoden 2020 tilintarkastuksesta
(luottamuksellinen) esitellään kokouksessa. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta
hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 2020.
Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätös- ja toimintakertomuskirjan sekä
tilintarkastuskertomuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että yhteinen
kirkkovaltuusto
1. hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2020,
2. päättää, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 780.211,73 euroa ja ylijäämä siirretään
taseen ylijäämien tilille,
3. päättää, että hautainhoitorahaston tilikauden alijäämäksi kirjataan 3.043,71 euroa ja
alijäämä kirjataan hautainhoitorahaston omiin pääomiin,
4. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2020.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto
Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
ja tilintarkastaja Mari Säynätjoen 14.4.2021 allekirjoittama tilintarkastuskertomus
sekä johdon vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2020,
2. päättää, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 780.211,73 euroa ja ylijäämä
siirretään taseen ylijäämien tilille,
3. päättää, että hautainhoitorahaston tilikauden alijäämäksi kirjataan 3.043,71
euroa ja alijäämä kirjataan hautainhoitorahaston omiin pääomiin,
4. päättää myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2020.
Päätös:
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23 §
Jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokuntaan
Yhteinen kirkkovaltuusto 1 / 4.2.2021 / § 11 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtajan, kymmenen (10) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten (11)
vaali vuosiksi 2021 – 2022
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten vaali toimitetaan yhteisen
kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa siten, että ensiksi valitaan puheenjohtaja ja sitten kymmenen (10) jäsentä
ja lopuksi valitaan jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet (11).
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokuntaan vuosiksi 2021 - 2022 puheenjohtajan, kymmenen (10) jäsentä ja yksitoista
(11) varajäsentä.
Päätös:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2021 – 2022 valittiin
Antti Hiedan esityksestä yksimielisesti seuraavat henkilöt:
1. Hannu Fagerlundin, pj varajäsen Hannu Kivelä (Hämeenlinna-Vanaja)
2. Erkki Jaalaman
varajäsen Kalervo Aaltonen (Hämeenlinna-Vanaja)
3. Marja-Leena Nykäsen varajäsen Jaana Rusko-Laitinen (Hämeenl.-Vanaja)
4. Jukka Saarion
varajäsen Matti Virolainen (Hämeenlinna-Vanaja)
5. Sara Syyrakin
varajäsen Iija Filén (Hämeenlinna-Vanaja)
6. Mika Einiön
varajäsen Jari Nurmi (Hämeenlinna-Vanaja)
7. Pia-Nina Mohrin
varajäsen Sara Kaloinen (Hämeenlinna-Vanaja)
8. Ville Vihriälän
varajäsen Lauri Lindqvist (Hämeenlinna-Vanaja)
9. Mari Huostilan
varajäsen Ulla Kartano (Lammi)
10. Liisa Ilonen-Teivosen varajäsen Tiia Nurminen (Hauho)
11. Olli Ilomäen
varajäsen Heikki Koskela (Kalvola)
Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 22.4.2021 / § 25 Jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan
nimeäminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan
Yhteisen kirkkovaltuuston 4.2.2021 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtajaksi valitsema Hannu Fagerlund on aloittanut seurakuntayhtymän
palveluksessa 1.4.2021 määräaikaisena projektipäällikkönä ja tästä syystä on hän
4.4.2021 päiväämällään kirjeellä pyytää eroa luottamustehtävästään, liite 5.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1) yhteinen kirkkovaltuusto myöntää Hannu Fagerlundille eron
luottamustehtävästään,
2) yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan uuden jäsenen tai tarvittaessa
varajäsenen,
3) yhteinen kirkkovaltuusto nimeää johtokunnan puheenjohtajan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteisen kirkkovaltuuston 4.2.2021 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtajaksi valitsema Hannu Fagerlund on aloittanut seurakuntayhtymän
palveluksessa 1.4.2021 määräaikaisena projektipäällikkönä ja tästä syystä on
hän 4.4.2021 päiväämällään kirjeellä pyytää eroa luottamustehtävästään, liite 2.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1) yhteinen kirkkovaltuusto myöntää Hannu Fagerlundille eron
luottamustehtävästään,
2) yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan uuden jäsenen tai
tarvittaessa varajäsenen,
3) yhteinen kirkkovaltuusto nimeää johtokunnan puheenjohtajan.
Päätös:

24 §
Vanajan hautausmaan laajennusalueen suunnitelmien sekä käyttösuunnitelman
hyväksyminen
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 18.5.2021 / § 26
Vanajan hautausmaan laajennusalueen suunnitteluun ja rakentamiseen on varattu rahaa 100.000
€ vuodelle 2021. Vanajan hautausmaalla ei ole enää jäljellä kuin muutamia yksittäisiä
arkkuhautapaikkoja. Koska haudat ovat pääasiallisesti ainaishautoja ja hyvin hoidettuja, eikä
luovutuksiakaan paljoa ole, arkkuhautapaikkoja ei juuri tule uudelleen käyttöön. Tämän hetkiset
uurnahautapaikat riittävät vielä muutamiksi vuosiksi eteenpäin.
Laajennusalueelle suunnitellaan sekä arkku- että uurnahautapaikkoja. Hautarivit ovat joko uurnatai arkkuhautarivejä, ne voidaan rakentaa muutama rivi kerrallaan tarpeen mukaan. Tuhkauksen
vuosi vuodelta yleistyessä, arkkuhautarivejä rakennetaan enää noin viiden vuoden tarpeiksi
eteenpäin. Tuhkausprosentti oli vuonna 2020 Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä 75 %.
Vuonna 2021 on tarkoitus rakentaa laajennusalueen tieverkosto Lammin pappilan
purkumateriaalista sekä aloittaa myös hauta-alueen rakentaminen. Laajennusalueen suunnitelmat
(liite 3) ovat tehneet hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki ja projektipäällikkö Hannu
Fagerlund. Alueille tehty käyttösuunnitelma on liitteessä 4.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy laaditut liitteen 3 mukaiset
suunnitelmat ja käyttösuunnitelman (liite 4) esityksen mukaisesti ja lähettää ne edelleen yhteisen
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi sekä edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja
käyttösuunnitelman tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 27.5.2021 / § 41
Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy laaditun liitteen 6 mukaisen Vanajan hautausmaan
laajennusalueen suunnitelman ja käyttösuunnitelman esityksen mukaisesti ja lähettää ne edelleen
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yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja käyttösuunnitelman myös tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy laaditun liitteen 3 mukaisen
Vanajan hautausmaan laajennusalueen suunnitelman ja käyttösuunnitelman
esityksen mukaisesti ja lähettää käyttösuunnitelman Tampereen hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:
25 §
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys
Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 27.5.2021 / § 42
Yhteisen kirkkovaltuuston toimintaa ohjaa ja säätelee kirkkolaki ja kirkkojärjestys, hallintolaki, laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä yhteisen kirkkovaltuuston itselleen vahvistama
työjärjestys (KJ § 8:8). Ohjesääntö sisältää mm. kokousmenettelyä ja esittelyä koskevia
perussäännöksiä.
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos tuli voimaan 15.3.2021. Kirkkohallituksen
yleiskirjeessä nro 14/2021 antaman kehotuksen mukaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien on
syytä päivittää toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu
huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen
kokouskutsuun.
Liitteenä 7 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys,
päivitykset merkittynä punaisella.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy liitteen 7 mukaisen Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja lähettää sen edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja vahvistaa liitteen 4 (päivitykset merkittynä
punaisella) mukaisen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkovaltuuston työjärjestyksen.
Päätös:
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26 §
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 27.5.2021 / § 43
Yhteisen kirkkoneuvoston toimintaa ohjaa ja säätelee kirkkolaki ja kirkkojärjestys, hallintolaki, laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä ja
tuomiokapitulin vahvistama ohjesääntö (KL § 10:3). Ohjesääntö sisältää mm. kokousmenettelyä ja
esittelyä koskevia perussäännöksiä.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut nykyisen Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 12.6.2019.
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos tuli voimaan 15.3.2021. Kirkkohallituksen
yleiskirjeessä nro 14/2021 antaman kehotuksen mukaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien on
syytä päivittää toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu
huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen
kokouskutsuun. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen
alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Liitteenä 8 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö,
päivitykset merkittynä punaisella.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteen 8 mukaisen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi sekä edelleen Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy liitteen 5 (päivitykset merkittynä
punaisella) mukaisen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää sen edelleen Tampereen hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:
27 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö
Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 27.5.2021 / § 44
Johtokuntien toimintaa ohjaa ja säätelee kirkkolaki ja kirkkojärjestys, hallintolaki, laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä johtosääntö.
Johtosääntö sisältää mm. kokousmenettelyä ja esittelyä koskevia perussäännöksiä.
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos tuli voimaan 15.3.2021. Kirkkohallituksen
yleiskirjeessä nro 14/2021 antaman kehotuksen mukaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien on
syytä päivittää toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu
huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen
kokouskutsuun.
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Liitteenä 9 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
johtosääntö, päivitykset merkittynä punaisella.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy liitteen 9 mukaisen Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtosäännön ja lähettää sen edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja vahvistaa liitteen 6 (päivitykset merkittynä
punaisella) mukaisen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja
hautaustoimen johtosäännön.
Päätös:

28 §
Muut asiat
Poltinahon seurakuntatalon ja keskusseurakuntatalon kuntotutkimusten tulosten
lyhyt esittely ja yhteisen kirkkoneuvoston päätökset näiden tilojen käytöstä.

29 §
Seuraava kokous
Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous on torstaina 23.9.2019 klo 18.00.

30 §
Valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus sekä todetaan
pöytäkirjan pykälät, joista kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan ei saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä
julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

31 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

