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Aika:

to 2.6.2016 klo 18.00-19.18

Paikka:

Seurakuntatalo

Läsnä:

Sulo Lasse, puheenjohtaja
Ahorinta Keijo
Gustafsson Piia
Hurme Kauko
Isotupa Tuula
Jalava Aarto
Kauppi Anne
Kokkonen Ari
Mannila Teppo
Nummi Annaliisa
Ojala Jukka Oskar
Palviainen Veikko
Pertola Iisak
Peräntie Anneli
Rantanen Elias
Saarelainen Taina
Salo Tuija
Selkämö Hanna
Siivonen Reijo, varapuheenjohtaja
Wessman Mika
Vuoristo Mirja
Yli-Kerttula Olli

Varajäsenet:

Heino Lauri
Laamanen Tuula
Mantere Sirkka
Arvo Matti
Heikkilä Taisto
Leino Miia
Peltonen Pertti

Poissa:

Hiltunen Leea
Junnila Elina
Laes Tuula
Lehti Rainer
Pitkänen Matti
Seimelä Sari
Suonpää Irma
Törmä Eila-Marja
Ujula Tarja
Vilo Pentti
Virtanen Olli

Muut läsnäolijat:

Hietanen Heimo, vt. kirkkoherra

Sihteeri:

Teerialho Sari, vs. hallintojohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Leea Hiltusen tilalla
Elina Junnilan tilalla
Rainer Lehden tilalla
Sari Seimelän tilalla
Irma Suonpään tilalla
Eila-Marja Törmän tilalla
Pentti Vilon tilalla
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Vainiomäki Soilikki, tiedottaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Lasse Sulo piti puheen. Hartauspuheen ja rukouksen piti
vt. kirkkoherra Heimo Hietanen. Veisattiin virsi 135. Puheenjohtaja avasi
kokouksen.
2§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsu
asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä nähtävillä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen alussa on suoritettava nimenhuuto ja tämän jälkeen todettava, onko kokous laillisesti
koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Kutsut valtuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille on lähetetty 26.5.2016
Lisäksi kokouskutsu asialuetteloineen on pantu nähtäville seurakunnan
ilmoitustaululle 26.5.2016 lukien.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Paikalla on 22 varsinaista jäsentä, 7 varajäsentä, joten yhteensä 29 äänivaltaista jäsentä on paikalla (kirkkovaltuutettujen yhteismäärä on 33).
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkolain 7 luvun 6 §:n mukaan seurakunnan toimielimen pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, ellei tarkastamisesta ole
määrätty ohje- tai johtosäännössä.

Pöytäkirjantarkastajat
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Käytäntönä on ollut, että pöytäkirjan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä vuoron perään. Vuorossa ovat Teppo Mannila ja Annaliisa
Nummi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

4§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, ellei valtuusto
toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Varavaltuutettu Sirkka Mantere ilmoitti hänellä olevan aloitteen. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi tällä lisäyksellä.
Asian valmistelija vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

5§
RAUMAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015
Esittelijä vs. hallintojohtaja ovo talousjohtaja
Taloussäännön 26 §:n mukaan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä voimassa olevien
lakien, asetusten ja muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Lisäksi todetaan, että tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
Rauman seurakunnan toteutuneet käyttötalouden menot olivat 7,179
m€ ja kirkollisverotuloja kertyi 6,8 m€, +1,4 % vuoteen 2014 verrattunabudjetoitua vähemmän ja yhteisöveroja 1,27 m€, -0,9 % vuotta
2014 vähemmän. Yhteensä verotuloja kertyi 8 082 923 €.
Rahoitustuotot olivat -56 415 €. Keskusrahastomaksut -528 846 €, verotuskustannukset -174 040 €. Vuosikatteeksi muodostui +1 076 656 €.
Suunnitelmanmukaiset poistot olivat -478 032 m€.
Tuloslaskelma osoittaa tilikauden tulokseksi +598 623 euroa. Varausten
ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu +603
992 euroa.
Hautainhoitorahaston tulos on +37 938,14 euroa ylijäämäinen.
KN 23.3.2016/§ 53:

Pöytäkirjantarkastajat
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Tj:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Rauman seurakunnan vuoden 2015
tilinpäätöksen ja esittää sen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Lisäksi
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
+603 992,81 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä – tilille.
Hautainhoitorahaston ylijäämä 37 938,14 euroa siirretään tilikausien yli/alijäämä – tilille. Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen, joka luovutetaan tilintarkastajille tarkastettavaksi. Kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä Rauman seurakunnan vuoden 2015 toiminnan ja talouden osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti liitteessä olevin muutoksin. Ylitykset
tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Marko Haapasaari p. 044 769 1202.

KN 19.5.2016/§ 121:
TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSESTA
Tilintarkastajat ovat jättäneet Rauman seurakunnan kirkkoneuvostolle tilintarkastuskertomuksen koskien vuoden 2015 tilintarkastusta (liite).
Tilintarkastuskertomus toimitetaan kirkkoneuvoston jäsenille tiistaina
17.5.2016 sähköpostitse.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto käsittelee kertomuksen ja antaa sen kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

KV 2.6.2016/§ 5:
KN:

1. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy toimintakertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2015. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä +603 992,81 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä – tilille. Hautainhoitorahaston ylijäämä 37 938,14 euroa siirretään tilikausien yli-/alijäämä – tilille.
2. Kuullaan tilintarkastuskertomus ja merkitään se tiedoksi saaduksi. Tilintarkastuskertomus on liitteenä.
3. Kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä Rauman
seurakunnan vuoden 2015 toiminnan ja talouden osalta.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat

Anne Kauppi esitti, että s. 30, Entisen eteläisen alueen työ, korjataan:
pidettiin kolme koululaiskirkkoa.
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Keijo Ahorinta esitti, että s. 74, vapaaehtoinen kannatus, lisätään puuttuvat luvut.
Lisäksi Keijo Ahorinta esitti, että s. 40, Kirkkomusiikki, lisätään Agabellakuoro.
Hanna Selkämö esitti, että selvitetään s. 116, Unajan vuokra-asunnon
vuokratulot. Toteutuma 135,68 €. Asunnossa on ollut vuokralainen pidemmän ajan.
Mia Leino esitti, että s. 40, konsertit, lisätään Johnny Cash Only.
Mia Leino luki valtuutettu Eila-Marja Törmän kirjeen Jätkäleiristä.
Todettiin, että asia käsitellään 8.6.2016 kirkkoneuvoston kokouksessa.
Hyväksyttiin yksimielisesti kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaan kohta
1, ja merkittiin kohta 2 tiedoksi. Kohdassa 3 hyväksyttiin Sirkka Mantereen ehdotus Mika Wessmanin kannattamana. Päätöksen mukaan:
1. Kirkkovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2015. Lisäksi kirkkovaltuusto päätti, että tilikauden ylijäämä +603 992,81 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä –
tilille. Hautainhoitorahaston ylijäämä 37 938,14 euroa siirretään tilikausien yli-/alijäämä – tilille.
2. Liitteenä oleva tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi saaduksi.
3. Kirkkovaltuusto päätti vastuuvapauden myöntämisestä Rauman seurakunnan vuoden 2015 toiminnan ja talouden osalta.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

6§
KIRKOLLISKOKOUS- JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTOVAALIEN TULOS
Esittelijä vt. kirkkoherra
Arkkihiippakunnan vaalilautakunta on 15.2.2016 vahvistanut kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tuloksen, joka on ilmoitettu kirkon
vaalijärjestyksen 4 luvun 85 §:n 1 momentin nojalla seurakunnalle tiedoksi. Ehdokkaiden saamat äänimäärät ja vertausluvut sisältävät tulosteet ovat nähtävillä arkkihiippakunnan nettisivuilla.
KN 23.3.2016/§ 58:
Vt. khra:

Pöytäkirjantarkastajat

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
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Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

KV 2.6.2016/§ 6:
KN:

Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

7§
OMAVELKAISEN TAKAUKSEN ANTAMINEN KIINTEISTÖ OY RAUMAN METSONLINNAN LAINAN KORKOSUOJAUSTA VARTEN TEHTÄVÄÄN JOHDANNAISSOPIMUKSEEN, NORDEA
MASTERIIN
Esittelijä vs. hallintojohtaja
KV 17.12.2015/§ 39:
Rauman seurakunta omistaa Kiinteistö Oy Rauman Metsolinnan osakekannan kokonaan. Yhtiön isännöinti on ulkoistettu Realia Oy:lle ja sen
isännöitsijänä toimii Lauri Sillanpää.
Seurakunta on rakennuttanut yhtiön Asuntorahaston takaamilla lainoilla
ja seurakunnan myöntämillä tertiäärilainoilla. Lisäksi Rauman seurakunta on joutunut tukeman yhtiötä myöntämällä sille pääomalainoja kahtena aikaisempana tilivuotena.
Yhtiön taloudellinen tilanne ei ole hyvä vaikka asunnot ovat olleet käytännössä kokonaan vuokrattuina. Tämä johtuu yhtiön perustamisesta
lähtien liian mataliksi määritellyistä vuokrista johon taas on vaikuttanut
yhtiön lainojen takaisinmaksuohjelma joka on loppua kohti nouseva.
Vuokria on nostettu vuosittain sen mukaan kuin säädösten mukaan on
ollut mahdollista. Tästä huolimatta saadut vuokratulot verrattuna kustannuksiin eivät riitä velvoitteiden hoitamiseen. Kun kiinteistöissä lisäksi
alkaa ilmaantua korjaustarpeita velvoitteiden hoitaminen vaikeutuu entisestään.
Yhtiön kustannukset siis muodostuvat lainoista ja niistä maksettavista
koroista, kiinteistön korjauksista sekä kiinteistön hoidosta ja isännöinnistä. Tulot muodostuvat pelkästään vuokratuotoista.

Pöytäkirjantarkastajat
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Lainojen hoitokuluista on mahdollista saada säästöjä vaihtamalla ARA;n
takaamat lainat markkinaehtoisiin lainoihin nyt kun voidaan olettaa että
korkotaso pysyttelee alhaisena vielä useamman vuoden. Lainojen uudelleenjärjestelyllä helpotetaan kiinteistöyhtiön taloudellista tilannetta
niin että se pystyy selviytymään velvoitteistaan.
Metsolinnan hallitus on käsitellyt lainojen uudelleenjärjestelyä, ja esittänyt markkinaehtoisten lainojen käyttöönottoa.
Koska Rauman seurakunta omistaa kiinteistöyhtiön kokonaan itse lainoitus on mahdollista niin, että seurakunta antaa omavelkaisen täytetakauksen yhtiölle nostettaviin lainoihin siltä osin kuin sen laskennallinen
arvo ei siihen riitä. Kiinteistöyhtiölle nostettava lainasumma on maksimissaan yhteensä 4 235 000 €, johon summaan maksimissaan myös
seurakunta takauksensa antaa. Takauksen suuruus sekä muut lainoitukseen liittyvät ehdot täsmentyvät lainatarjousten käsittelyn yhteydessä.
Asuntorahasto hyväksyy lainojen siirron markkinaehtoisiksi, mutta rajoitteet asuntojen käyttötarkoituksesta eivät poistu vaan jäävät voimaan.
Mikäli seurakunta päättää antaa jollekin ulkopuoliselle yhtiölle lainatakauksen, se tulee hyväksyttää seurakunnan kirkkovaltuustossa, huolimatta siitä että yhtiö on kokonaan seurakunnan omistama.
Lainoja yhtiöllä on per 31.12.2014 seuraavasti:
ARA A-talo 1300/17030 402.157,92 €
ARA B-talo 1300/32030 1.074.748,40 €
ARA C-talo 1300/37650 1.148.692,86 €
ARA D-talo 1300/41140 958.614,35 €
Rauman Seurakunta, tertiäärilaina 2: 162.989,24 €
Rauman Seurakunta, tertiäärilaina 3: 167.590,86 €
Rauman Seurakunta, tertiäärilaina 4: 127.099,62 €
Yhteensä: 4.041.893,25 €
Pääomalainat:
Rauman Seurakunta, tertiäärilaina 1: 92.503,36 €
Rauman Seurakunta, tertiäärilaina 2: 99.964,00 €
Yhteensä: 192.467,36 €

Pöytäkirjantarkastajat
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Kaiken kaikkiaan lainoja on yhteensä 4 234 360,61 €
KN 28.10.2015/§ 316:
Tj:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Rauman seurakunta antaa omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Metsolinnalle sen
lainoituksen uudelleen järjestelyyn. Järjestelyssä Asuntorahaston lainat
maksetaan pois ja sen tilalle hankitaan kiinteistöyhtiölle markkinaperustainen laina. Takauksen suuruus on maksimissaan 4 235 000 €. Lisäksi
kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvostolle valtuudet lainoituksen hankkimiseen ja sen ehdoista sopimiseen.
Keskustelun kuluessa talousjohtaja muutti esitystään seuraavasti;

Tj:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Rauman seurakunta antaa omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Metsolinnalle sen
lainoituksen uudelleen järjestelyyn. Järjestelyssä Asuntorahaston lainat
maksetaan pois ja sen tilalle hankitaan kiinteistöyhtiölle markkinaperustainen laina. Takauksen suuruus on maksimissaan 4 235 000 €. Lisäksi
kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvostolle valtuudet lainoituksen järjestämiseen.

Päätös:

Hyväksyttiin talousjohtajan muutetun esityksen mukaisesti edelleen
kirkkovaltuustolle esitettäväksi.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Marko Haapasaari p. 044 769 1202.

KV 17.12.2015/§ 39:
KN:

Kirkkovaltuusto päättää, että Rauman seurakunta antaa omavelkaisen
takauksen Kiinteistö Oy Metsolinnalle sen lainoituksen uudelleen järjestelyyn. Järjestelyssä Asuntorahaston lainat maksetaan pois ja sen tilalle
hankitaan kiinteistöyhtiölle markkinaperustainen laina. Takauksen suuruus on maksimissaan 4 235 000 €. Lisäksi kirkkovaltuusto päättää, että
se antaa kirkkoneuvostolle valtuudet lainoituksen järjestämiseen.

Päätös:

Pentti Vilo esitti Veikko Palviaisen kannattamana, että lauseeseen ”Järjestelyssä Asuntorahaston lainat maksetaan pois ja sen tilalle hankitaan
kiinteistöyhtiölle markkinaperustainen laina” muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Järjestelyssä Asuntorahaston sekä seurakunnan myöntämät
kaksi pääomalainaa ja tertiäärilainat lainat maksetaan pois ja sen tilalle
hankitaan kiinteistöyhtiölle markkinaperustainen laina.” Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat
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Lisätietoja antaa talousjohtaja Marko Haapasaari p. 044 769 1202.
KN 20.4.2016/§ 101:
Kiinteistö Oy Rauman Metsonlinna on ottanut Nordeasta 4.012.682,26 e
määräisen lainan, jolla järjesteltiin/maksettiin Asuntorahaston lainat sekä maksetaan Rauman seurakunnan myöntämät kaksi pääomalainaa ja
ns. tertiäärilainat (yhteensä n. 650 000 e). Lainan viitekorko on päätetty
suojata 10 vuodelle puolelle lainan määrästä. Korkosuojauksen toteuttamiseksi tehdään ns. johdannaissopimus, Nordea Master. Suojauksen
tarkoituksena on ensinnäkin lukita viitekorko puolelle lainan määrästä,
jolloin tiedetään etukäteen 10 vuodelle, mikä lainan viitekorko tulee
olemaan. Tämä pienentää korkoriskiä, helpottaa budjetointia ja tuo ennustettavuutta korkokuluihin. Toisaalta puolelle osaa lainaa säilyy vaihtuvakorkoinen viitekorko (Euribor12kk), jolloin voidaan hyötyä tämän
hetken alhaisesta viitekorkotasosta. Liitteenä on Kiinteistöyhtiön pöytäkirjakopio ylimääräisestä yhtiökokouksesta, josta ilmenevät Metsonlinnan päätökset.
Lainajärjestely perustuu Rauman seurakunnan KN 28.10.2015 tekemään päätökseen lainajärjestelystä ja takauksen antamisesta järjestelyyn. Lainaan on seurakunta jo antanut takauksensa. Kirkkovaltuusto
on 17.12.2015 kokouksessaan todennut päätökset laillisiksi ja panna ne
täytäntöön.
Sinänsä em. päätökset voivat sisältää (päätös takauksen antamiseen
Kiinteistö Oy Metsonlinnan rahoituksen uudelleen järjestelyyn) Rauman
seurakunnan päätökset omavelkaisen takauksen antamiseen sekä lainaan ja korkosuojauksesta johtuvaan johdannaissopimukseen (ns. Nordea Master). Koska pankissa edellytetään yksilöityä päätöstä, edellytetään uutta päätöstä em. korkosuojausta varten annettavasta takauksesta.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Rauman seurakunta antaa omavelkaisen takauksensa Kiinteistö Oy Rauman Metsonlinnan Nordea Pankissa olevan lainan nro 177620-16796 viitekorkosuojausta varten tehtävän johdannaissopimuksen, Nordea Masterin
mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Samalla päätetään valtuuttaa vs.
hallintojohtaja Sari Teerialho allekirjoittamaan ja hyväksymään takausasiakirjat.

Päätös:

Päätettiin, että pyydetään Nordea Pankista asiantuntija selventämään
asiaa taloustoimikunnan tulevaan kokoukseen. Käsitellään
seuraavassa kokouksessa.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

KN 19.5.2016/§ 117:

Pöytäkirjantarkastajat
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Vs. hj:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Rauman seurakunta antaa omavelkaisen takauksensa Kiinteistö Oy Rauman Metsonlinnan Nordea Pankissa olevan lainan nro 177620-16796 viitekorkosuojausta varten tehtävän johdannaissopimuksen, Nordea Masterin
mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Samalla päätetään valtuuttaa vs.
hallintojohtaja Sari Teerialho allekirjoittamaan ja hyväksymään takausasiakirjat.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

KV 2.6.2016/§ 7:
KN:

Kirkkovaltuusto päättää, että Rauman seurakunta antaa omavelkaisen
takauksensa Kiinteistö Oy Rauman Metsonlinnan Nordea Pankissa olevan lainan nro 177620-16796 viitekorkosuojausta varten tehtävän johdannaissopimuksen, Nordea Masterin mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

8§
MUUT ASIAT
Varavaltuutettu Sirkka Mantere luki aloitteen Nuorten Aikuisten tyttökerhon aloittamisesta.
9§
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouskutsussa, joka on pantu nähtäville kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 26.5.2016 alkaen 9.7.2016 saakka, on ilmoitettu, että kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.6.–9.7.2016 viraston aukioloaikoina.
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevan valitusosoituksen. Veisattiin virsi
571. Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 19.18.

Vakuudeksi

Lasse Sulo
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Sari Teerialho
sihteeri
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Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Raumalla kesäkuun 7. päivänä 2016

Teppo Mannila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastajat

Annaliisa Nummi
pöytäkirjantarkastaja
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Tämä pöytäkirja on ollut kirkkolain säätämällä tavalla yleisön nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 9.6.–9.7.2016.

Raumalla . päivänä heinäkuuta 2016

Heimo Hietanen
vt. kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat

