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PÖYTÄKIRJA
1 / 2021

Tiistaina 26. päivänä tammikuuta 2021 klo 17.30 – 18.50
Seurakuntatalo, Kirkkotie 32
Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra
Liisa Ruottinen, varapj.
(Raili Männikkö)
Aino Ervasti
(Lea Kinnunen)
Lea Haapasalo
(Raili Haapasalo)
Esko Holappa
(Ossi Airaksinen)
Mika Kinnunen
(Jussi Tuusa)
Lea Korkala
(Petri Aho)
Sauli Parviainen
(Kari Tiirola)

Pöytäkirjanpitäjä
Riitta Kukkohovi-Colpaert

talouspäällikkö

Kutsuttuina Ismo Antila
Pia Lapinoja

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.

1 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKURUKOUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Aluksi veisattiin virsi 600. Kirkkoherra Jouni Heikkinen piti alkuhartauden.

2§
TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n mukaisesti kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsut on lähetetty neuvoston jäsenille 20.1.2021.
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, mikäli yli puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
7 /8.
Ismo Antila saapui klo 17.40 §:n 3 aikana.
Sauli Parviainen saapui klo 17.47 §:n 6 aikana. Tällöin kokous tuli päätösvaltaiseksi
8/8.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Työjärjestys kokouskutsun mukainen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

4§
VALITAAN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastamisessa on käytetty ensimmäistä menettelytapaa.
Esitys

Esitetään valittavaksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa, Liisa Ruottinen ja Aino Ervasti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

5§
PÄÄTETÄÄN PÖYTÄKIRJAN JULKIPANOSTA
Esitys

Kirkkoneuvosto päättänee, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muutoksenhakuohjeineen kirkkoherranvirastossa 29.1. – 12.2.2021 viraston aukioloaikana maanantaina, tiistaina ja perjantaina klo 9 - 13. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta
laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 29.1. – 12.2.2021 väliseksi ajaksi.
Todetaan, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on KL:n 25 luvun 3 §:n mukaan
pantava vähintään neljäntoista (14) päivän ajan eli oikaisuvaatimukselle varatun ajan
seurakunnan ilmoitustaululle.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen
tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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6§
VASTUURYHMIEN JÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2021 - 2022
Vastuuryhmän ohjesääntö
Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet vastuuryhmiin toimikaudekseen (2 vuotta). Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan yhdyshenkilön jokaiseen vastuuryhmään. Kirkkoherralla on oikeus osallistua vastuuryhmien kokouksiin.
Vastuuryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Seurakunnan työntekijä toimii
vastuuryhmän sihteerinä ja kokoonkutsujana. Vastuuryhmä voi kutsua tarpeen mukaan kokouksiinsa muita työntekijöitä tai henkilöitä.
Jäsenten valinnassa on hyvä ottaa huomioon seurakunnan alueellisuus, eri ikäryhmät
ja ammattialat työalan toiminnan näkökulmasta sekä sukupuolikiintiö. Vastuuryhmän
kokouksesta laaditaan muistio.
Khra
Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee viisi jäsentä kuhunkin vastuuryhmään toimikaudeksi 2021 2022: Kasvatuksen vastuuryhmä, Diakonian vastuuryhmä, Lähetyksen vastuuryhmä
sekä Musiikki- ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmä.
----Liisa Ruottinen esitti kasvatuksen vastuuryhmään valittavaksi Toni Jokelaisen, Pia
Lapinojan ja Lea Korkalan. Mika Kinnunen esitti Lea Kinnusta ja Aino Ervastia.
Liisa Ruottinen esitti diakonian vastuuryhmään valittavaksi Timo Karhumaan, Tuula
Vääräniemen, Raili Haapasalon, Raija Kauppilan ja Hannele Revon.
Liisa Ruottinen esitti lähetyksen vastuuryhmään valittavaksi Niina Leinonen-Lightin,
Raili Männikön, Liisa Ruottinen ja Eija Lyijysen. Mika Kinnunen esitti Lea Haapasaloa.
Liisa Ruottinen esitti musiikki- ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmään valittavaksi
Petri Ahon, Anu Plaketin, Sanna Törrön, Gunnar Göranssonin ja Jussi Tuusan.
Muita esityksiä ei tullut.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi seuraavat henkilöt vastuuryhmiin toimikaudelle 2021 - 2022:
Kasvatuksen vastuuryhmä; Toni Jokelainen, Pia Lapinoja, Lea Korkala, Lea Kinnunen
ja Aino Ervasti.
Diakonian vastuuryhmä; Timo Karhumaa, Tuula Vääräniemi, Raili Haapasalo, Raija
Kauppila ja Hannele Repo.
Lähetyksen vastuuryhmä; Niina Leinonen-Light, Raili Männikkö, Liisa Ruottinen,
Eija Lyijynen ja Lea Haapasalo.
Musiikki- ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmä; Petri Aho, Anu Plaketti, Sanna
Törrö, Gunnar Göransson ja Jussi Tuusa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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7§
VALITAAN KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAT VASTUURYHMIIN TOIMIKAUDEKSI
2021 - 2022
Vastuuryhmän ohjesääntö
Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet vastuuryhmiin toimikaudekseen (2 vuotta). Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan yhdyshenkilön jokaiseen vastuuryhmään.
Kirkkoherralla on oikeus osallistua vastuuryhmien kokouksiin.
Khra
Esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa vastuuryhmiin toimikaudeksi 2021 – 2021:
Kasvatuksen vastuuryhmä, Diakonian vastuuryhmä, Lähetyksen vastuuryhmä sekä
Musiikki ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmä.
Kirkkoneuvosto valitsi edustajat vastuuryhmiin toimikaudeksi 2021 - 2022
1. Kasvatuksen vastuuryhmään Sauli Parviainen
2. Diakonian vastuuryhmään Esko Holappa
3. Lähetyksen vastuuryhmään Lea Haapasalo
4. Musiikki ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmään Mika Kinnunen.

8§
KIRKKONEUVOSTON ASETTAMAN SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN VALINTA
TOIMIKAUDELLE 2021 – 2022
KJ 9 luku 4 §
Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja
toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää
kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.
Khra+tp
Esitys

Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen 2021 - 2022 suunnittelutoimikunnan, johon
kuuluvat kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Suunnittelutoimikunnan tehtävänä on käsitellä etukäteen mm. kirkkoneuvoston päätettäväksi tarkoitetut laajakantoiset asiat kuten seuraavan vuoden talousarvio sekä
virkoja ja toimia koskevat asiat.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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9§
KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2021 – 2022
KJ 9 luku 4 §
Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja
toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää
kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.
Tp
Esitys

Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen 2021 - 2022 kiinteistötyöryhmän, johon kuuluvat talouspäällikkö, kirkkoherra, seurakuntamestari sekä kaksi kirkkoneuvoston
valitsemaa edustajaa.
Työryhmä toimii työntekijöiden tukena kiinteistö- ja hautausmaan työalalla.
Työryhmä antaa kirkkoneuvostolle pyydettäessä lausuntoja siitä minkälaisia korjausja investointitarpeita seurakunnan kiinteistöillä on.
Kokoonkutsujana toimii talouspäällikkö. Kokouksista laaditaan muistio.
----Liisa Ruottinen esitti kiinteistötyöryhmään lisäksi valittavaksi Raimo Haapasalon ja
Kari Tiirolan.
Muita esityksiä ei tullut.

Päätös

Esitys hyväksyttiin. Kiinteistötyöryhmään toimikaudelle 2021 – 2022 valittiin talouspäällikkö, kirkkoherra, seurakuntamestari, Raimo Haapasalo ja Kari Tiirola.
Kokoonkutsujana toimii talouspäällikkö. Kokouksista laaditaan muistio.

10 §
VIESTINTÄRYHMÄN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2021 – 2022
Muhoksen seurakunnassa on toiminut kirkkoneuvoston valitsema viestintäryhmä, jonka tehtävänä on ollut tuoda esille ja kehittää erilaisia toimenpiteitä, joilla tuomme
paremmin esille kotiseurakuntaamme sekä tavoitamme yhä paremmin niin seurakuntalaisia kuin muitakin kuntalaisia lähellä ja kaukana.
Khra+tp
Esitys

Seurakunnan viestintätyöryhmään esitetään valittavaksi kirkkoherra, talouspäällikkö,
kirkkoherranviraston toimistosihteeri, nuorisotyöntekijä (Matias Jurmu) sekä kaksi
kirkkoneuvoston valitsemaa edustajaa toimikaudelle 2021 - 2022.
Kokoonkutsujana toimii kirkkoherra. Kokouksesta laaditaan muistio.
----Liisa Ruottinen esitti viestintäryhmään lisäksi valittavaksi Juha Piiralan ja Hanna Kallungin.
Muita esityksiä ei tullut.

Päätös

Esitys hyväksyttiin. Viestintäryhmään toimikaudelle 2021 – 2022 valittiin kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkoherranviraston toimistosihteeri, nuorisotyöntekijä (Matias
Jurmu), Juha Piirala ja Hanna Kallunki.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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11 §
YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2021 – 2022
Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten
laatima järjestelmä. Sen avulla seurakunta voi kantaa ympäristövastuutaan. Diplomin
saa seurakunta, joka ottaa käyttöön kirkon toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Ympäristödiplomin myöntää
kirkkohallitus.
Muhoksen seurakunnalle myönnettiin syksyllä 2019 järjestyksessään neljäs Kirkon
ympäristödiplomi kaudelle 2019 – 2023. Edelliset ovat olleet kausille 2013-2017,
2009-2012 ja 2004-2007.
Kirkon ympäristödiplomi, käsikirja / Ympäristötyöryhmä
”Kirkkoneuvosto valitsee ympäristövastaavan tueksi ympäristötyöryhmän tai toimikunnan. Työryhmään tulee nimetä monipuolisesti seurakunnan eri toimintojen
ympäristövastaavia niin, että paikallisseurakunnat ovat edustettuina. Ympäristötyöryhmään kannattaa nimetä myös luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia.”
Tp
Esitys

Päätös

Seurakunnan ympäristötyöryhmään esitetään valittavaksi kirkkoherra, talouspäällikkö,
seurakuntamestari, nuorisotyönohjaaja (Tuula Väänänen), diakoniatyöntekijä (PiaMari Kuure), kanttori sekä kaksi kirkkoneuvoston valitsemaa edustajaa toimikaudelle
2021 - 2022.
Talouspäällikkö jatkanee seurakunnan ympäristövastaavana.
Ympäristötyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kokouksista laaditaan
muistio.
----Liisa Ruottinen esitti ympäristötyöryhmään lisäksi valittavaksi Juha H. Kukkohovin ja
Raili Männikön.
Muita esityksiä ei tullut.
Esitys hyväksyttiin. Ympäristötyöryhmään toimikaudelle 2021 – 2022 valittiin kirkkoherra, talouspäällikkö, seurakuntamestari, nuorisotyönohjaaja (Tuula Väänänen),
diakoniatyöntekijä (Pia-Mari Kuure), kanttori, Juha H. Kukkohovi ja Raili Männikkö.
Talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert jatkaa seurakunnan ympäristövastaavana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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12 §
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TILINTARKASTAJAN VALINTA TOIMIKAUDELLE
2021 – 2022
Seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen tarkastuksen suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja, joka antaa lausuntonsa tilityslomakkeella tai tarvittaessa
erillisellä lomakkeella. Tarkastajana ei voi toimia seurakunnan taloudesta vastaava
henkilö.
Tp
Esitys

Päätös

Muhoksen seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi esitetään valittavaksi
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja toimikaudelle 2021 - 2022.
Esitys hyväksyttiin.

13 §
RAUHAN TERVEHDYS RY:N VUOSIKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA VUODELLE 2021
Rauhan Tervehdys ry:n 29.4.2005 sääntöjen 8 §:n mukaisesti yhdistys pitää vuosittain
kaksi varsinaista kokousta: kevätkokouksen huhti - toukokuussa ja syyskokouksen
syys - lokakuussa.
Sääntöjen 10. pykälän mukaan yhdistyksen jäsenenä olevalla seurakunnalla on oikeus
lähettää vuosikokoukseen yksi edustaja kutakin alkavaa 5000:ttä seurakunnan jäsentä
kohti, ei kuitenkaan kolmea (3) enempää. Yhdistykseen kuuluvalla seurakuntayhtymällä on oikeus lähettää edustajia se määrä, joka olisi yhteensä seurakuntayhtymään
kuuluvilla seurakunnilla, jos nämä olisivat erikseen yhdistyksen jäseniä. Jokaisella
kokousedustajalla on yksi ääni.
Khra
Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi edustajaa Rauhan Tervehdys ry:n kokouksiin vuodeksi
2021.
----Liisa Ruottinen esitti Rauhan Tervehdys ry:n kokouksiin valittavaksi Pia Lapinojan ja
Lea Korkalan sekä varalle Ismo Antilan.
Muita esityksiä ei tullut.

Päätös

Muhoksen seurakunnan edustajiksi Rauhan Tervehdys ry:n kokouksiin vuodeksi 2021
valittiin Pia Lapinoja ja Lea Korkala sekä varalle Ismo Antila.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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14 §
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
KL:n 10 luvun 6 §:n mukaisesti kirkkoneuvoston, jonka tulee panna valtuuston päätökset täytäntöön, tulee ennen sitä tutkia niiden laillisuus.
KIRKKOLAKI (1054/1993), III OSA SEURAKUNNAN HALLINTO
10 Luku Kirkkoneuvosto
1 § Tehtävät
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita, jotka
koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.
6 § Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen,
kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden
ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.
(30.12.2003/1274).
Käydään läpi kirkkovaltuuston kokouksessaan 4/1.12.2020 tehdyt päätökset, ja miten
kirkkoneuvosto on ne toimeenpannut.
Tp
Esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset kokouksessa 4/1.12.2020, ovat
syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ole kirkkolain tai kirkkovaltuuston työjärjestyksen vastaisia tai menneet kirkkovaltuuston päätösvaltaa ulommaksi ja panee/on
pannut päätökset täytäntöön.
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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15 §
VILJELYSMAAN VUOKRAUS
Muhoksen seurakunta on vuokrannut nk. Ala-Pappilan viljelysmaata. Vuokra-aika on
ollut kolme vuotta.
Tila: Viinikka, 494-402-33-17, viljelysmaa-alue noin 1,5 ha.
Kirkkolaki 14 Luku
Kirkko, seurakunnan kiinteistöt ja rakennussuojelu
4 § Muun kiinteistön luovuttaminen
-----Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
(11.12.1997/1303)
Tp
Esitys

Päätös

Muhoksen seurakunta vuokraa nk. Ala-Pappilan viljelysmaat tarjousten perusteella.
Vuokra-aika on kolme vuotta.
Tila: Viinikka, 494-402-33-17, viljelysmaa-alue noin 1,5 ha
Vuokrailmoitus laitetaan Tervareitti -lehteen ja seurakunnan kotisivuille.
Esitys hyväksyttiin.

16 §
TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KATSAUS SEKÄ ALUSTAVIA
TILINPÄÄTÖSTIETOJA VUODELTA 2020
Khra+tp
Esitys

Päätös

Kirkkoherra ja talouspäällikkö antavat toiminnallisen ja taloudellisen katsauksen sekä
kertovat alustavia tilinpäätöstietoja vuodelta 2020.
Kirkkohallituksen sähköpostitse lähettämä Seurakunnan kuukausiraportti välitetään
kuukausittain kirkkovaltuutetuille ja työntekijöille.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö antoivat toiminnallisen ja taloudellisen katsauksen
sekä kertoivat alustavia tilinpäätöstietoja vuodelta 2020.

17 §
PÄÄTETÄÄN KEVÄÄN KIRKKONEUVOSTON KOKOUSTEN PÄIVÄMÄÄRISTÄ
Khra+tp
Esitys

Päätös

Päätetään kevään 2021 kirkkoneuvoston kokouspäivämääristä.
Tilintarkastus 25.3.2021.
Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset päätettiin pitää ti 23.2. klo 18 ja 22.3. klo 18.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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18 §
VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Diakonian viranhaltijat
§ 154 - 182 /2020
Myönnetyt avustukset ja maksusitoumukset yht. 2.730 euroa
§ 183 - 186 /2021 ja 1 - 4/2021
Myönnetyt avustukset ja maksusitoumukset yht. 700 euroa
- Avustuksia elintarvikkeisiin ja kulutustavaroihin
2) Kirkkoherra
§ 17/2020 Vuosilomia
§ 1/2021
Papiston vapaa-aikasuunnitelma
§2
Kanttorin vapaa-aikasuunnitelma
3) Talouspäällikkö
§ 27/2020 Määräaikaistalletuksen lopettaminen
Khra+tp
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksynee viranhaltijoiden tekemät päätökset.

Päätös

Hyväksyttiin viranhaltijoiden tekemät päätökset.

19 §
MUUT ASIAT
a)

SUOMI.FI -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO
Seurakunnalla on ollut käytössä sähköinen Katso-tunnistaminen ja - valtuuttaminen.
Tämän palvelun kautta seurakunta on käyttänyt sähköistä asiointipalvelua mm. verohallintoon, Kelaan ja Kevaan. Katso-palvelun käyttömahdollisuus piti päättyä vuoden
lopussa eli 31.12.2020, mutta tunnisteen käytölle on annettu jatkoaikaa 30.4.2021 asti.
Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Seurakunnan tulee
ensin hakea Suomi.fi-palveluun valtuutusoikeus. Valtuutusoikeus haetaan niihin asioihin, joita varten organisaatio tarvitsee Suomi.fi-valtuuksia.
Valtuutusoikeuden saanut seurakunnan edustaja voi antaa Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti seurakunnan puolesta Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa.
Hän voi myöntää Suomi.fi-valtuuksia eli asiointivaltuuksia esimerkiksi itselleen, seurakunnan muille työntekijöille ja Kirkon palvelukeskukselle.

Tp
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että
1) seurakunta ottaa Suomi.fi -palvelun käyttöön;
2) valtuuttaa talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaertin tekemään ja allekirjoittamaan tarvittavan valtuushakemuksen;
3) valtuuttaa talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaertin määrittämään valtuusasiat,
joissa seurakunnan valtuusasioita hoitava seurakunnan työntekijä tai Kirkon palvelukeskus voi seurakunnan puolesta asioida;

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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4) valtuuttaa talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaertin hallinnoimaan ja myöntämään tarvittavat palvelun käyttövaltuudet seurakunnan työntekijöille ja Kirkon palvelukeskukselle.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

b)

MUHOKSEN MUSIIKKIPÄIVÄT KESÄLLÄ 2021
Muhoksen Musiikkipäivien taiteellinen johtaja Kaisa Ranta on ollut yhteydessä kirkkoherra Jouni Heikkiseen koskien kesän 2021 musiikkipäiviä, jotka on suunniteltu
pidettäväksi 10.-13.6.

Khra
Esitys

Päätös

Seurakunta varaa 1.000 euroa Muhoksen Musiikkipäivien järjestämiseksi kesällä
2021. Määräraha otetaan kirkkoneuvoston Muut kulut -määrärahasta.
Esitys hyväksyttiin.

20 §
ILMOITUSASIAT
- Ei ollut.

21 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoituksen, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä.
Lopuksi veisattiin virsi 555. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Vakuudeksi:
Jouni Heikkinen
puheenjohtaja

Riitta Kukkohovi-Colpaert
pöytäkirjanpitäjä

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja hyväksyneet.
Muhoksella
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Liisa Ruottinen
pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

2021

Aino Ervasti
pöytäkirjantarkastaja

