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KOKOUSTIEDOT
Aika:
Paikka:
Pykälät:

Keskiviikko 12.5.2021 klo 18.00-18.55
Naantalin seurakuntakeskus, pääsali, Piispantie 2, 21100 Naantali
16 § – 25 §

Kokoukseen kutsutut/läsnäolijat
JÄSENET/VARAJÄSENET:
Merimaskun seurakunta:
Markus Helenius
Reijo Ihalin
Erkki Rantala
Irmeli Vainio
Naantalin seurakunta:
Pekka Ritvanen
Riitta Alho
Tommy Björkskog
Leena Flander
Roosa Hanhinen
Pirjo Järvenranta
Ritva Koskinen
Mari Leppänen
Katja Mäntylä
Emil Nyblom
Åke Nyblom
Pirjo Orrela
Jari Paasikivi
Erkki Rantanen
Seija Tuominen
Jyrki Rautiainen
Arto Sinkkonen
Marjo Sipilä
Markku Leivo
Antti Tunturi
Hannele Vienonen

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

saapui klo 18.12
yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Pia Teissalan sijalla

Rymättylän seurakunta:
Martti Jaanto
Kaisa Suovanen
Jussi Tähti
Jaana Törne

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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MUUT KUTSUTUT:
Sirén Petri

yhteisen kirkkoneuvoston pj; kirkkoherra, Rymättylän
seurakunta
Vesti Rauno
vs. kirkkoherra, Merimaskun seurakunta
Kairavuo Jani
kirkkoherra, Naantalin seurakunta
Lankinen Tuija
vs. talousjohtaja
Huoponen Merttu-Mari viestintäsihteeri

POISSA:
Ahlstrand Markku
Teissala Pia
Sundqvist Laura
Saarni Kaija
Kouki Kari

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

SYY:
muu syy
työeste
työvapaa
muu syy
muu syy
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16 § Kokouksen avaus
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen avasi
kokouksen.
17 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhteiseen kirkkovaltuustoon ja yhteiseen kirkkoneuvostoon sekä
asioiden käsittelyyn niissä sovelletaan, mitä kirkkovaltuustosta
ja kirkkoneuvostosta säädetään ja määrätään, ellei kirkkolaista
tai -järjestyksestä muuta johdu (KL 11:11 §).
KJ 8:5 § 2 mom
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.
KJ 23:2 § 1 ja 3 mom
Jollei seurakunnan jäsenen tietoon saatettavasta hallinnollisesta kuulutuksesta ole…muuta määrätty, se pannaan julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi…
Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on julkistettava jokaisessa
seurakunnassa…

Kokousta koskeva kuulutus on asetettu nähtäväksi Naantalin seurakuntayhtymän sekä Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien ilmoitustauluille 5.5.2021.
Kutsut esityslistoineen on lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille ja muille kutsutuille 5.5.2021.
KL 7:4 § 1 mom
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.

Esitys

Suoritetaan nimenhuuto.

Käsittely

Todetaan, että esteen on ilmoittanut Pia Teissala. Majakkaryhmän 1. varavaltuutettu Markku Leivo on kutsuttu kokoukseen.
Valtuutetuista poissa myös Kaija Saarni ja Kari Kouki. Heidän tilalleen ei ehditty kutsua varavaltuutettua.
Todetaan läsnä olevien valtuutettujen lukumäärä. Läsnä on yhteensä 28/31 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettua, yhteensä 29 päätöksentekijää. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Yhteisen kirkkovaltuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

18 § Sihteerin valinta
Viite: Ark. […]

Esittelijä

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen
vs. talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään
50/2021 myöntänyt hallintosihteerille työvapaata ajalle
10.5.-26.5.2021.

Esitys

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja esittää, että tämän kokouksen sihteeriksi valitaan viestintäsihteeri MerttuMari Huoponen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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19 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esittelijä

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen

Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa
ovat aakkosjärjestyksen mukaan Erkki Rantanen ja Jyrki
Rautiainen. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina
17.5.2021.Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa 17.5.2021
alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan.

Käsittely

Erkki Rantanen ilmoitti, että ei voi toimia pöytäkirjan tarkastajana. Hänen tilalleen valittiin Arto Sinkkonen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Rautiainen ja Arto Sinkkonen.

20 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esittelijä

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Ritvanen

Esitys

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja esittää, että esityslista
hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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21 § Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2020 ja tilintarkastuskertomus 2020
Viite: Ark. […]

Esittelijä

vs. talousjohtaja Tuija Lankinen, p. 040 130 8350
Tilintarkastuskertomus esityslistan liitteenä.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 18.3.2021 § 47
Tilinpäätös on laadittu erikseen seurakuntayhtymästä sekä Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun hautainhoitorahastoista. Toimintakertomukset ja tavoitteiden toteutumat on hyväksytty
Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntaneuvostoissa ja
lähetetty hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Toimintakertomukset on liitetty tilinpäätöskirjaan.
Keväällä 2020 ennustettiin verotulojen vähenemistä koronapandemian takia. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kirkollisverotuloja kertyi 3.826.911 euroa ja ne ylittivät talousarvion 51.911 euroa ja
kasvoivat edellisestä vuodesta 95.532 euroa. Valtionrahoitusta
tuli 371.772 euroa. Talousarvio ylittyi 2.772 euroa ja edelliseen
vuoteen verrattuna tuli 6.732 euroa enemmän. Verotuskulut olivat 57.294 euroa, nousua vuoden takaiseen oli 2.310 euroa.
Seurakuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat 720.122 euroa. Suurin yksittäinen tuotto tuli maa-alueiden myynnistä
507.427 euroa. Koronan takia peruutetut tapahtumat ja toiminnat vaikuttivat tuottoihin. Muiden tuottojen osalta talousarviosta jäätiin 63.464 euroa. Myös kolehtikertymä jäi 5.620 euroa talousarviosta.
Henkilöstökulut olivat 1.965.253 euroa. Talousarvio alittui
184.127 eurolla ja edellisen vuoteen verrattuna palkkamenot
vähenivät 95.830 euroa.
Palvelujen ostot olivat 1.044.846 euroa, ne alenivat edellisestä
vuodesta 182.663 euroa ja talousarviosta 32.424 euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat 420.187 euroa, ne
alenivat edellisestä vuodesta 21.446 euroa ja talousarviosta
17.853 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Avustusten määrä oli 123.797 euroa, talousarvio ylittyi 28.247
euroa mutta oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.
Sijoitustoiminnasta tuli 133.359 euroa mikä on 1,7 prosenttia
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Poistot olivat 445.593 euroa. Poistoerolla oikaistuna poistojen
määrä oli 280.433 euroa.
Seurakuntayhtymän talousarvion alijäämäksi oli arvioitu 39.540
euroa. Tilikauden ylijäämäksi tuli 730.440 euroa. Suurin vaikutus
ylijäämäiseen tulokseen oli kiinteistöjen myynnistä jääneellä
myyntivoitolla 507.427 euroa. Loppu kertyi kulujen vähenemisestä.
Investointina tehtiin Merimaskun kirkon kunnostus. Talousarviossa hankkeeseen oli varattu 200.000 euroa. Siihen käytettiin
214.257 euroa. Kirkkohallitukselta saatiin avustusta 13.040 euroa, joten hankkeen hinnaksi tuli 201.217,73 euroa.
Hautainhoitorahastot
Naantali

Rymättylä

Merimasku

Tuotot

39 492

12 907

7 564

Kulut

-40 217

-9 869

-5 993

Korkotuotot 6 517

82

0

Ylijäämä

3 120

1 571

5 792

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa Naantalin
seurakuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen ja lähettää sen
tilintarkastajalle tarkastettavaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lapsivaikutukset
(KJ 23: 3 §)

Välitöntä vaikutusta ei ole.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24: 5).

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 2/2021
12.5.2021

9(17)

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 22.4.2021 § 60
BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisö, JHT-, HT-tilintarkastaja
Sinikka Niitynperä on tarkastanut seurakuntayhtymän hallinnon,
kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä haudanhoitorahastojen kirjanpidot tilivuodelta 2020. Tilintarkastuskertomus on annettu
23.3.2021. Liite 1.
Esitys

vs. talousjohtaja esittää, että
1. yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
tilintarkastuskertomuksen,
2. yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee vastuuvapauden myöntämistä hallintoa ja taloutta hoitaville tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Eriävä mielipide

Leena Flander ja Erkki Rantanen jättivät eriävän mielipiteen.
Perustelut liitteenä.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu
(KL 24: 5).
--- --- ---

Käsittely

Erkki Rantanen esitti, että yhteiselle kirkkoneuvostolle ei
myönnetä vastuuvapautta 7.5., 11.6. ja 25.6. pidetyistä yhteisen
kirkkoneuvoston kokouksista hallinnon osalta.
Leena Flander kannatti esitystä.
Asiasta äänestettiin. Äänestystapana nimenhuutoäänestys.
Puheenjohtajan käsittelyehdotus:
JAA
vs. talousjohtajan esitys
EI
Erkki Rantasen esitys

Äänestyksen tulos

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

JAA 27 (Markus Helenius, Reijo Ihalin, Erkki Rantala, Irmeli
Vainio, Pekka Ritvanen, Riitta Alho, Tommy Björkskog, Roosa
Hanhinen, Pirjo Järvenranta, Ritva Koskinen, Mari Leppänen,
Katja Mäntylä, Emil Nyblom, Åke Nyblom, Pirjo Orrela, Jari
Paasikivi, Jyrki Rautiainen, Seija Tuominen, Arto Sinkkonen,
Marjo Sipilä, Markku Leivo, Antti Tunturi, Hannele Vienonen,
Martti Jaanto, Kaisa Suovanen, Jussi Tähti, Jaana Törne)
EI 2 (Leena Flander, Erkki Rantanen)
TYHJÄ 0
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Äänin 27-2 yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vs. talousjohtajan
päätösehdotuksen.
Erkki Rantanen jätti eriävän mielipiteen. Perustelut liitteenä.
YKV päätös

Yhteinen kirkkovaltuusto
1. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Naantalin
seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2020 sekä sen
sisältämät Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien
hautainhoitorahastojen tilinpäätökset vuodelta 2020.
2. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden
Naantalin seurakuntayhtymän tilivelvollisille 1.1.-31.12.2020.

Toimenpiteet

Ote lähetetään tms. tieto

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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22 § Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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23 § Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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12.5.2021

16 – 25 §

24 § Valitusosoitus
Yhteinen kirkkovaltuusto

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä
julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös
koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 16-25 §
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n mukaan päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
2.
Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3.
Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä
kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon 1 (hankintalaki
1397/2016).
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
HANKINTAOIKAISU
Hankinta- Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehoikaisun
tyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle
tekeminen kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 1397/2016: 132–135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite: Piispantie 2, Naantali
Postiosoite: Piispantie 2, 21100 Naantali
Faksi: 02 4351 215
Sähköposti: naantalin.seurakuntayhtyma@evl.fi

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat) [Hankintalaki
(1397/2016)]

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen
on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle
sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä
vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
ValitusviKirkollis- ja hallintovalitukset
ranomaiSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
nen ja
valituksella.
valitus-aika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Faksi: 010 36 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaik
a
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan
pykälät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Faksi: 02 279 7001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusaik
a
30 päivää

30 päivää

• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Satamakatu 11, Helsinki
Postiosoite: PL 185, 00161 Helsinki
Faksi: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas
tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta
ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä
kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitusaika
14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Faksi: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista,
tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
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erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö,
on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on
liitettävä valitukseen valtakirja.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (1397/2016) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi
valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai
muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
ValitusValitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle
asiakirjoje valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
n
postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat
toimittami- on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenen
nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeuden- Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintokäyntimak- oikeudessa 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2.050 euroa, jollei tuosu
mioistuinmaksulain (1455/2015) 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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25 § Kokouksen päättäminen
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 18.55.
Allekirjoitukset

___________________________
Pekka Ritvanen
puheenjohtaja

__________________________
Merttu-Mari Huoponen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
___________________________
Arto Sinkkonen
pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Jyrki Rautiainen
pöytäkirjantarkastaja

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa 17.5.2021 alkaen kolmenkymmenen (30)
päivän ajan.
Ilmoitus tästä on asetettu nähtäväksi seurakuntayhtymän ja seurakuntien ilmoitustauluille 5.5.2021.
Pöytäkirja on ollut nähtävissä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa 17.5.–15.6.2021 seurakuntayhtymän ja seurakuntien ilmoitustauluilla olleiden ilmoitusten mukaisesti.
Naantalissa 17.05.2021
_________________________________
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri
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