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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika
Paikka

Keskiviikkona 21.11.2018 klo 16:30 – 18.57
Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6
Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Läsnä

Esa Mierlahti
Lasse Virtanen
Tytti Hyytiä
Olli Laivo
Mika Sjöblom
Marjo-Riitta Tuominen
Heikki Wala
Ilpo Valtonen
Tuija Vaurio

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja Poissa
jäsen
Poissa, ilm. esteestä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Poissa, ilm. esteestä
jäsen
jäsen
Poissa, ilm. esteestä

Jaana Vasama
Aaro Kinnala
Riitta Hirvonen
Henna-Maija Vesola

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Vesa Kiertokari
Eila Polojärvi

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj.

Tuija Lankinen
Arja Kalliopaasi
Juhani Kapiainen
Jukka Kekki
Samuel Mäkinen
Sari Aaltonen

talouspäällikkö
kappalainen
kappalainen poistui klo 18:12 § 191
kappalainen
kappalainen
sihteeri

Poissa
Poissa, ilm. esteestä
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ASIALISTA:
179 §

Kokouksen avaus

180 §

Kokouksen laillisuus

181 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

182 §

Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

183 §

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

184 §

Kirkon keskusteluapu – toimintakertomus

185 §

Pyhämaan pellon vuokraus

186 §

Seurakunnan tilojen vuokrat

187 §

Hautapaikkahinnasto

188 §

Haudanhoitohinnasto

189 §

Poistosuunnitelma

190 §

Tase-erien käsittely ja talouden tasapainottaminen

191 §

Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmat
vuosille 2020–2021

192 §

Muut mahdolliset asiat

193 §

Viranhaltijapäätökset

194 §

Ilmoitusasiat

195 §

Seurakuntavaalien tuloksen toteaminen

196 §

Muistolehdon kivet

197 §

Muutoksenhaku

198 §

Kokouksen päättäminen
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179 § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

180 § KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme
päivää ennen kokousta.
Esitys:

Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.

181 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

182 § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.
Pyhämaan pellon vuokrauspykälä siirretään seuraavaan
kokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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183 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Heikki Wala ja Ilpo
Valtonen.
Esitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Olli Laivo ja Ilpo Valtonen.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.

Päätös: Esityksen mukaan.

184 § KIRKON KESKUSTELUAPU – TOIMINTAKERTOMUS
Palvelevan puhelimen nimi on nyt Kirkon keskusteluapu. Palvelu on
monipuolistunut ja sisältää nyt mahdollisuuden ottaa yhteyttä puhelimen,
netin, chatin ja kirjeen kautta.
Kirkon keskusteluavun toimintakertomus vuodelta 2017 liite 1 § 184.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kirkon keskusteluavun
toimintakertomuksen vuodelta 2017.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Merkittiin toimintakertomus vuodelta 2017 tiedoksi.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302.
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185 § PYHÄMAAN PELLON VUOKRAUS
Talouspäällikön esitys:
Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.

186 § SEURAKUNNAN TILOJEN VUOKRAT
Seurakunnan tilojen vuokria on korotettu elinkustannusindeksillä 1,6 %:a.
Hinnat on pyöristetty ylöspäin seuraavaan tasaeuroon.
Uusi hinnasto, liite 1, 2 ja 3 § 186.
On muutoksenhakuoikeus.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset hinnankorotukset.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.

187 § HAUTAPAIKKAHINNASTO
Valtionrahoitusta käytetään hautatoimeen, joten hautauksesta ei voida ottaa
katetta hautatoimelle. Tästä syystä hautauksen hintoja on tarkistettu
ulkopaikkakuntalaisten kohdalla vastaamaan omakustannushintaa.
Hautapaikkojen hinnat on tarkistettu elinkustannusindeksillä 1,6 %:a. Hinnat
on pyöristetty seuraavaan tasaeuroon.
Uusi hinnasto, liite 1 § 187.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

ESITYSLISTA/
12 / 2018
PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto

21.11.2018 6 (17)

Talouspäällikön esitys:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset hautauksen hinnat.
2. Kirkkoneuvosto lähettää hinnaston valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
1. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
2. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.

188 § HAUDANHOITOHINNASTO
Haudanhoidon hinnasto on tarkistettu elinkustannusindeksillä 1,6 %:a. Hinnat
on pyöristetty ylöspäin tasaeuroon.
Uusi hinnasto, liite 1 § 188.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Talouspäällikön esitys:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset hautauksen hinnat.
2. Kirkkoneuvosto lähettää hinnaston valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
1. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
2. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.
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189 § POISTOSUUNNITELMA
Uudenkaupungin seurakunnan poistosuunnitelma on laadittu vuonna 1999,
kun nykyisenkaltainen poistojärjestelmä on kirkossa otettu käyttöön.
Poistot tehdään tasapoistoina vuosittain. Poistoaika kirkkojen kohdalla on ollut
80 vuotta ja seurakuntatalojen 50 vuotta.
Nykyiset Kirkkohallituksen suositusajat ovat näitä lyhempiä. Kirkkojen osalta
40–70 vuotta ja seurakuntatalojen osalta 30–40 vuotta. Kirkkohallitus
suosittelee ottamaan käyttöön suosituksen alempia vuosimääriä.
Liitteessä on kirkkohallituksen suositusajat, nykyisin käytössä olevat ajat ja
ehdotus käyttöönotettavasta ajasta. Liite 1 § 189.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Talouspäällikön esitys:
1. Uusi poistosuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2018.

2. Kirkkoneuvosto hyväksyy käyttöön vuonna 2018 liitteen 1 § 189 mukaisen
uuden poistosuunnitelman.
3. Kirkkoneuvosto lähettää uuden poistosuunnitelman 2018 alkaen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
1. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
2. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
3. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.
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190 § TASE-ERIEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN
Tilintarkastuskertomuksessa tilikaudelta 2017 tilintarkastaja edellytti talouden
tasapainotussuunnitelmaa eli selvitystä siitä miten seurakunta rahoittaa
toimintansa vuosina 2018 - 2020.
Tasapainotus tehdään seuraavilla keinoilla: Poistosuunnitelman muutos
vuonna 2018. Poistoajan lyhennyksestä tulevat muutokset kirjataan
tulosvaikutteisesti vuonna 2018. Poistot lasketaan takautuvasti lyhemmälle
ajalle, jolloin vuoteen 2018 tulee lisäpoistoja. Kirkkojen ja seurakuntatalojen
kohdalla korjataan virheelliset tasearvot peruspääomasta. Taseen alijäämä
edellisiltä vuosilta ja vuodelta 2018 katetaan peruspääomalla, tulevien vuosien
tiukalla taloudenpidolla.
Varautumisessa seuraaviin vuosiin on kaksi vaihtoehtoa. Liitteet 1 ja 2 § 190.
Rakennusten arvot taseessa
Liikekirjanpidon poistojärjestelmään siirryttäessä vuonna 1999 seurakunnan
taseeseen siirrettiin kiinteistöjen arvot sellaisina kuin ne kirjanpidossa olivat.
Sellaista tarkastelua mikä on uuteen järjestelmään kelpaavaa arvoa ja mikä ei,
ei käyty vaan arvot pitivät sisällään myös huolto- ja kunnossapitotöitä.
Poistoaikatauluksi otettiin hyvin pitkät ajat. Silloiseen tilanteeseen ja aikaan se
on ollut perusteltu tapa toimia.
Nykyisessä tilanteessa tämä ratkaisu tuottaa kestämättömän tilanteen.
Seurakunnan tulot ovat laskeneet verotuksellisten muutosten (yhteisöverosta
luopuminen) ja jäsenmäärän vähenemisen takia. Samaan aikaan kiinteistöjen
ylläpidon kulut ovat nousseet ja erilaiset tekniset vaatimukset, mm.
turvajärjestelmät ovat kasvaneet. Kiinteistöjen vähentäminen on ollut ja on
välttämätön toimenpide.
Monesta kiinteistöstä on jo luovuttu. Myyntihinnat eivät ole kuitenkaan olleet
taseessa olevan arvon suuruisia, joten jäljellä olleet poistot on kirjattu alas
tuloksen kautta.
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Kirkon palvelukeskukseen siirtymisen yhteydessä 1.1.2016 tasearvot säilyivät
ennallaan, poistoajat määrittyivät niin, että euromääräinen poisto säilyi
ennallaan ja sen mukaisesti muodostui poistoaika.
Kirkot
Kirkkojen tasearvo on vuoden 2017 tilinpäätöksessä 5.726264,23 euroa.
Poistosuunnitelman mukainen poistoaika on 80 vuotta. Kirkkojen tasearvo ei
ole vuoden 1999 jälkeen muuttunut taseeseen kuuluvilla erillä.
Kirkkohallituksen suositus poistoajaksi on 50 vuotta. Koska kaikki kirkot ovat
ennen vuotta 1917 rakennettuja, ne kuuluvat kulttuurihistoriallisesti
arvokkaisiin rakennuksiin. Kirkkojen iän ja tavan, jolla taseen arvot ovat
syntyneet, on perusteltua pitää taseen arvoja virheellisinä. Kirkkojen arvot
nollataan virheellisenä ja korjataan käyttäen taseen peruspääomaa.
Seurakuntatalot
Seurakuntatalojen valmistumisvuodet: Kalanti 1964 ja sen lisäosa 1980,
Lokalahti 2000, Pyhämaa 1979, Saarnisto 1988 ja Uudenkaupungin 1983.
Poistosuunnitelmassa on seurakuntatalojen poistoajaksi määritelty 50 vuotta.
Kirkkohallituksen suositus on 30 vuotta. Seurakuntataloihin ei ole
valmistumisvuoden jälkeen tehty sellaisia perusparannustöitä, joiden
perusteella niiden arvo olisi noussut. Koska 30 vuoden käyttöaika on tullut
täyteen Kalannin, Pyhämaan, Saarniston ja Uudenkaupungin
seurakuntatalojen kohdalla nollataan niiden arvot 1.882.145,32 euroa
taseessa.
Kalannin käyttövesiputkiston saneeraus tehtiin 2017 ja katon maalaus 2016
sekä Uudenkaupungin ilmastointiremontin yhteydessä muutettiin
kattorakenteita 2017. Näiden toimenpiteiden poistoaika lyhennetään.
Lokalahden Paanulan poistoaika lyhennetään 30 vuoteen. Se tuo lisäpoiston
243.903,85 euroa ja nostaa vuosittaisen poiston 33.920,40 euroon.
Vuosittainen poistomäärä nousee 13.568,28 euroa.
Poistoajan muutos on tulosvaikutteinen toimenpide. Mutta seurakuntatalot,
jotka nyt ovat arvon nollauksen kohteina, ovat olleet olemassa vuonna 1999,
jolloin poistojärjestelmä ja arvot on tehty.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirjanpitoon otettuja arvoja koskee sama menettely kuin kirkkojakin.
Taseeseen on kirjattu hankintahinta ja kaikki huolloista ja kunnostustöistä
aiheutuneet kustannukset, joten taseen arvo on osittain virheellinen.
Seurakuntatalojen arvo nollataan käyttäen taseen peruspääomaa.
Myydyt kiinteistöt
Seurakunta on luopunut monista kiinteistöistä. Uudenkaupungin pappila ja
srk-koti, Kalannin pappila ja pikku pappila, Pyhämaan kanttorila, Sorvakon
srk-talo, Lokalahden vanha srk-koti ja Tammion leirikeskuksen rakennus.
Näiden kohteiden myynti on aiheuttanut isoja poistoja, koska myyntihinta ei
ole riittänyt kattamaan taseessa jäljellä olevaa arvoa. Poistot on tehty
tulosvaikutteisesti. Koska taseen arvot ovat olleet liian korkeat ja poistoaika
liian pitkä on edellisten vuosien ylijäämiin kohdistunut virheellisiä poistoja.
Alijäämän kattaminen peruspääomaa alentamalla
Peruspääoman alentaminen voi tulla kysymykseen, kun
-

pysyvien vastaavien hyödykkeitä on luovutettu pysyvästi ilman vastaavia
korvausinvestointitarpeita

-

peruspääoman suuruus on huomattavasti suurempi kuin pysyvät vastaavat
yhteensä

Seurakunta on luopunut monista kiinteistöistä. Näiden pysyvien vastaavien
luovutuksien tilalle ei ole tullut vastaavia korvausinvestointeja.
Peruspääoma 31.12.2017 on 18.664.254,95 euroa. Kirkkojen ja
seurakuntatalojen arvojen muutos peruspääoman kautta on 7.608.409,55 euroa.
Peruspääomaa jää 11.055.845,40 euroa.
Taseen alijäämä 1.1.2018 oli 812.012,55 euroa. Arvioitu vuoden 2018 alijäämä
on 386.500 euroa. Kun otetaan huomioon poistosuunnitelman muutoksesta
johtuvat poistojen muutokset 445.200 euroa, on taseen alijäämä 1.198.500
euroa. Kun alijäämä katetaan peruspääomasta, jää peruspääomaksi 9.857.350
euroa.
Pysyvien vastaavien määrä on korjausten jälkeen 4.971.840 euroa.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Peruspääoma on edelleen huomattavasti suurempi kuin taseen pysyvät
vastaavat.
Taseen antama kuva seurakunnan taloudellisesta tilanteesta
Seurakunnan strategian 2018 - 2022 mukaan luovutaan vähäisessä käytössä
olevista kiinteistöistä ja hoidetaan hyvin jäljellä olevia rakennuksia. Luovutettujen
kiinteistöjen tilalle ei ole tarvetta rakentaa uusia rakennuksia, joten
peruspääoman lisätarvetta ei ole.
Tasearvot kuvaavat asianmukaisesti niiden taloudellista arvoa seurakunnalle.
Talousarviovuosi 2019 ja suunnitelmavuodet 2020 - 2021
Vuoden 2019 ylijäämä on 133.000 euroa, vuonna 2020 tehdään 99.800 euron
alijäämä ja vuonna 2021 104.100 euron ylijäämä. Näiden kolmen vuoden
ylijäämä on yhteensä 137.300 euroa.
Vuosien 2018- 2020 välisenä aikana alijäämä on 486.350 euroa.
Alijäämän kattaminen
Tilintarkastaja edellyttää, että osoitamme miten rahoitus riittää kolmen
seuraavan vuoden 2018–2020 aikana.
Vaihtoehto 1: Peruspääomasta katetaan aikaisempien vuosien alijäämät ja
vuoden 2018 alijäämä. Vuosien 2019–2021 aikana alkaa syntyä ylijäämää.
Vaihtoehto 2: Peruspääomasta katetaan aikaisempien vuosien alijäämät,
vuoden 2018 alijäämä ja otetaan peruspääomasta puskuria 500.000 euroa.
Tällä menettelyllä varmistetaan taseen kestävyys myös vuonna 2020.

Talouspäällikön esitys:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy tase-erien käsittelyn.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman talouden tasapainotuksesta.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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3. Kirkkoneuvosto lähettää tase-erien käsittelyn ja talouden
tasapainotussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:
1. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyi suunnitelman talouden tasapainotuksesta ja
alijäämän kattamista vaihtoehto 2 mukaisesti.
3. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.

191 § TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2020–
2021
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä
myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.
Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet
toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2).
Liitteenä nro 1 § 191 on toiminta- ja taloussuunnitelma.
Toimintasuunnitelmat vuodelle 2019 hyväksyttiin Kirkkoneuvoston
kokouksessa 31.10.2018 § 167.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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1. Käsittelee talousarvion vuodelle 2019, taloussuunnitelmat vuosille
2020–2021.
2. Esittää talousarvion vuodelle 2019, taloussuunnitelmat vuosille 2020 –
2021 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
3. Esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion sitovuustasoksi
pääluokan nettomenon sitovuustasoa.
Ei muutoksenhakuoikeutta
Päätös:
1. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
2. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
3. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.

192 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Tilavuokra Uudenkaupungin kaupungin päiväkodille.
Uudenkaupungin hautausmaan muistolehdon kivet.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:
Tilavuokra asian käsittelyä jatketaan.
Muistolehdon kivet, kirkkoneuvosto päätti ottaa asian käsiteltäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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193 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
Kirkkoherra Esa Mierlahti:
Kipa päätös Mierlahti
195 - 198 /2018
Kipa päätös Hirvonen 35 - 37 / 2018
Kipa päätös Kaartinen 22 - 25 / 2018
Kipa päätös Laasonen 76 - 82 / 2018
Kipa päätös Vihlman
1 – 33 / 2018

Kipa päätös Lankinen 131 - 141 /2018
Kipa päätös Palola
20 / 2018
Kipa päätös Vähätupa - / 2018

Kipa päätös Rautanen

132 - 136 /2018

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302.
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194 § ILMOITUSASIAT
Hiippakuntapastori Pauliina Järvisen viranhaltijapäätös 72/2018:
Pastori Outi Ijäkselle myönnetään virkavapautta Uudenkaupungin
seurakunnan päätoimisesta ja osa-aikaisesta (60 %) sairaalapastorin virasta
ajalle 1.11.2018–31.1.2019. Hänet on palkattu Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitajan viransijaiseksi. Liite 1 § 194.
Kirkkohallitus
Kirkkohallitus

Päätös:

yleiskirje 15/2018
yleiskirje 16/2018

6.11.2018
6.11.2018

Merkitään tiedoksi.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302.

195 § SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSEN TOTEAMINEN
18.11.2018 päättyneissä kirkollisissa seurakuntavaaleissa valittiin 27 jäsentä
Uudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuustoon. Äänestysprosentti
Uudenkaupungin seurakunnassa oli 19.3 %, nuorten 16–17 vuotiaiden
äänestysprosentti oli 5.2 %.
Kirkkovaltuuston vaalin tulos Liite 1 § 195.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto merkitsee seurakuntavaalien tuloksen tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Esa Mierlahti p. 050 3634 302.

196 § MUISTOLEHDON KIVET
Kirkkoneuvosto käsitteli tarvetta muistolehdon kivistä Uudenkaupungin
hautausmaalle. Tarjouksia on saatu kolmelta toimittajalta. Tarjouksen ovat
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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jättäneet Loimaan kivi Oy, Lännen-Graniitti Oy sekä Vehmaan kiviveistämö.
Edullisimman tarjouksen teki Vehmaan kiviveistämö hintaan 8000€.
Talouspäällikön esitys:
Tilataan kivet Vehmaan kiviveistämöltä.
Päätös:
Päätettiin tilata kivet Vehmaan kiviveistämöltä.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Tuija Lankinen p. 044 3634 177.
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197 § MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan. Liite nro 1 § 197.

Päätös:

Hyväksyttiin.,

198 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:57.

Esa Mierlahti
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sari Aaltonen
toimistosihteeri, sihteeri

--------Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

Olli Laivo
pöytäkirjan tarkastaja

Ilpo Valtonen
pöytäkirjan tarkastaja

Tämä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan
taloustoimistossa, Koulukatu 6, 22.11. – 5.12.2018 välisenä aikana klo 9–13.
Sari Aaltonen, kirkkoneuvoston sihteeri
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