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Kokouksen avaus

58 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 § mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään
viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu on postitettu sähköpostilla 2.5.2019, esityslista liitteineen sähköpostilla
4.5.2019.
Päätösesitys (Kirkkoherra): Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi, ja
päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätös: Todettiin

59 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.
Päätösesitys (Kirkkoherra): Esitän, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Sari Kolsi ja
Yrjö Mattila.
Päätös: esityksen mukaan

60 §
Kokouksen työjärjestys
Päätösesitys (Kirkkoherra): Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan
mukainen järjestys.

Päätös: hyväksyttiin
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61 §
Kirkkokolehdit heinä-joulukuu 2019
Kirkkoneuvoston hyväksyy seurakunnan jumalanpalveluksissa kerättävien
kolehtien kohteet joko kalenterivuodeksi tai muuten määritellyksi ajaksi.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtikohteet heinäjoulukuulle 2019. (liite 61)
Päätös: hyväksyttiin
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24)
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62 §
Henkilöstöasia
Tehtäväkuvauksien päivitys
Varhaiskasvatuksen esimiestehtävät jaettiin vuoden alusta lähtein
nuorisotyönohjaaja Mirva Rannantien ja lastenohjaaja Emilia Tolvasen
kesken. Esimiestehtävät on nyt päivitetty heidän tehtäväkuvauksiinsa.
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyönohjaaja
Mirva Rannantien (liite 62a) ja lastenohjaaja Emilia Tolvasen (liite 62b)
päivitetyt tehtäväkuvaukset ja samalla muuttaa Emilia Tolvasen
tehtävänimikkeeksi ”vastaava lastenohjaaja”.
Päätös: esityksen mukaan
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24)
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63 §
Henkilöstöasia
Lastenohjaaja Anne Mielosen oppisopimuskoulutusaika
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11/2017 §135 sopinut lastenohjaaja Anne
Mielosen oppisopimuskoulutusajaksi 1.2.2018 - 31.8.2019. Anne Mielonen on
suorittanut opintojaan työn ohessa, mutta opinnot eivät ole vielä siinä
vaiheessa, että hän voisi suorittaa niihin kuuluvan viiden viikon harjoittelun
kesän 2019 aikana. Harjoittelu kuuluu suorittaa päiväkodissa, joten kesä on
siihen paras aika seurakunnan lastenohjaajan töiden kannalta.
Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että lastenohjaaja Anne Mielosen
oppisopimuskoulutusaikaa jatketaan vuoden 2020 loppuun, jolloin hän voi
suorittaa opintoihin sisältyvän harjoittelun kesällä 2020.
Päätös: esityksen mukaan
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24)
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64 §
Siunauskappelin peruskorjaushanke

Asikkalan siunauskappeli sijaitsee keskellä hautausmaata ja on kiinteä osa
hautausmaa-alueen kokonaisuutta. Se on paikallisille rakas paikka surun
kohdatessa. Se on ollut sitä jo sukupolvien ajan. Tila on viikoittain käytössä,
joten se on ihmisten kohtaamisen ja toiminnan keskeinen paikka. Kappeli on
siis seurakunnan perustehtävän kannalta tärkeä tila.
Hautaan siunaaminen on säilyttänyt kirkollisena toimituksena paikkansa.
Seurakunta tulee siinä lähelle ihmistä. Kappelissa siunataan vuosittain suuri
määrä myös siviilirekisteriin kuuluvia vainajia ja kohdataan heidän omaisiaan.
Siunaustilaisuus on herkkä tilaisuus, jossa jokaisella yksityiskohdalla on
merkitystä. Ammattitaitoisen ja kunnioittavan kohtaamisen lisäksi myös tila
puhuttelee. Tila voi lohduttaa ja kertoa Jumalan huolenpidosta menetyksen
keskellä.
Kirkkoneuvosto päätti 27.3.2019 laatia hankesuunnitelman ja kustannusarvion
Asikkalan siunauskappelin peruskorjauksesta. Talousarviossa 2019 ja
toimintasuunnitelmassa 2020-2021 siunauskappelin peruskorjaukseen on
varattu vuodelle 2019 250.000 euroa ja vuodelle 2020 250.000 euroa.
Peruskorjaussuunnitelma on Kirkkolain mukaisesti vahvistettava
kirkkohallituksessa ja museovirasto antaa peruskorjaussuunnitelmasta
lausunnon toukokuun aikana. Rakennusavustusta voi hakea 15.6.2019
mennessä kirkkohallitukselta. Hakemukseen on liitettävä valtuuston päätös
hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksymisestä.
Peruskorjauksen kustannusarvio on 657.491 euroa (sis. alv.24%). Polygonin
11/2018 laatiman kuntotutkimuksen (liite 64A) perusteella rakennus on
peruskorjattava ja joitain toimenpiteitä on tehtävä pikaisesti. Suurimmat
vauriot sijoittuvat vuonna 1956 rakennettuun lisäosaan, joka on tämän
suunnitelman mukaisesti tarkoitus purkaa. Kustannusarviossa (liite64B)
siunauskappelin perustuksen vierustat avataan ja kunnostetaan. Ensimmäisen
kerroksen sisääntulosiipi puretaan ja rakennetaan uudelleen siten, että
vainajien säilytystila sijoitetaan yläkertaan. Pohjapiirroksen luonnos on
liitteenä (liite 64C). Peruskorjauksen tavoitteena on suojella alkuperäistä
vuonna 1939 rakennettua osaa ja saada uudesta sisääntulosiivestä
nykyaikainen ja toimiva, rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa kunnioittaen.
Rakennuksen ovat suunnitelleet Ilmari Wirkkala ja Väinö Louhio.
Pöytäkirjan
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Rakentamiskonsultti Kari Järvinen tuo kokoukseen peruskorjaushankkeen
hankesuunnitelman ja toteutuksesta tarkempaa tietoa (kuten
rakennustapasuunnitelma, kustannusarvio, pohjapiirros) Materiaali liitetään
pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee kirkollisen rakennuksen ulko- tai
sisäasun olennaista muutosta, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi
(Kirkkolaki 14:2).
Päätösesitys: (talouspäällikkö) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
se
- hyväksyy siunauskappelin peruskorjauksen kokouksessa esitellyn
hankesuunnitelman (Liite 64D) ja
- hyväksyy kustannusarvion (liite 64B)
- hyväksyy pohjapiirroksen (Liite 64C)
muutettu päätösesitys:
- hyväksyy siunauskappelin peruskorjauksen kokouksessa esitellyn
hankesuunnitelman (Liite 64D) ja
- hyväksyy kustannusarvion (liite 64B)
- hyväksyy pohjapiirroksen (Liite 64C)
- päättää hakea rakennusavustusta kirkkohallitukselta
Päätös: muutetun päätösesityksen mukaan
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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65 §
Seurakuntakodin rakentamishanke
Kirkkovaltuusto kutsui työntekijät ja luottamushenkilöt yhteiseen seminaarin
10.4.2019. Seminaarissa käsiteltiin kahta isoa rakennusprojektia: Asikkalan
siunauskappelin peruskorjausremonttia ja Vääksyn uuden seurakuntakodin
rakentamista. Seminaarin tavoitteena oli käydä keskustelua erilaisista vaihtoehdoista
ja toiveista näiden rakennusprojektien osalta. Seminaarin muistio liitteenä (Liite 65A).
Kirkkoneuvosto on pyytänyt työntekijöiltä, luottamushenkilöltä ja muilta asianomaisilta
kommentteja alustavan rakennussuunnitelman piirustuksiin oli 24.4. mennessä.
Kommenttien pohjalta Kari Järvinen tekee uuden pohjapiirroksen kirkkoneuvoston
kokoukseen ja se liitetään pöytäkirjaan (Liite 65C). Arkkitehti ja työntekijät käsittelevät
luonnoksia työntekijäkokouksessa 15.5. Näiden kokouksien jälkeen tulevat
luonnossuunnitelmat valtuuston käsiteltäväksi 22.5.2019
Rakennustyöryhmä kokoontui käsittelemään kommentteja ja rakentamishankkeen
vaihetta to 24.4. Työryhmän muistio liitteenä (Liite 65B). Kellarikerrokseen tulisi mm.
teknistä tilaa, kiinteistön huoltotilaa ja varastotilaa ja sinne ei suunniteltaisi tiloja,
joissa on henkilöitä jatkuvasti, vaan ainoastaan tiloja, joissa käydään satunnaisesti.
Toimintaan liittyviä varastotiloja sijoitetaan myös 1. kerrokseen. Uuden
pohjapiirroksen bruttoneliö tulee olemaan n. 810 m2 vinon siiven suoristuksen myötä
(ei sisällä pohjakerroksen teknisiä tiloja).
Järvisen Kari on kutsunut Berater Oy:n toimitusjohtajan Antti Veijalaisen
esittäytymään ennen kokouksen alkua. Antti Veijalainen ottaisi vastuun
seurakuntakotiprojektin rakennuttamistehtävistä.
Rakentamishankkeen kustannusarviota ei ole laadittu. Talousarviossa ja
toimintasuunnitelmassa 2019 – 2021 rakentamishankkeen kokonaiskustannukseksi
on arvioitu 1,6 milj. euroa. Talousarvion rahoitusosassa on päätetty, että investoinnit
rahoitetaan toimintasuunnitelmakaudella 2019 – 2021 rantatonttialueiden
myyntituotolla (650.000€) talletuksia purkamalla (950.000 €) ja nostamalla
pitkäaikaista lainaa (600.000 €). Kiinteistönkehittämisraportissa (Liite 65C) hankkeen
kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 2,9 miljoonaa.
Päätösesitys: (talouspäällikkö) kirkkoneuvosto
1.
keskustelee Kari Järvisen laatimista pohjapiirrosluonnoksista
2.
päättää esittää luonnokset kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
3.
laatii hankkeelle kustannusarvion ja hankesuunnitelman.
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muutettu päätösesitys: (talouspäällikkö) kirkkoneuvosto
1.
2.
3.
4.

keskustelee Kari Järvisen laatimista pohjapiirrosluonnoksista
päättää esittää luonnokset kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
nimeää rakentamiskonsultiksi Berater Oy:n ja Antti Veijalaisen
valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen Berater
Oy:n kanssa.

Päätös: Muutetun päätösesityksen mukaan
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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66 §
Rahavarojen sijoittaminen
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan sijoittaa määräaikaiselle 1 vuoden
talletustilille pääomia 850.000 euroa. Talletuksen korko oli parhaimman
tarjouksen tehneessä pankissa 0,2% vuotuista korkoa.
Front Finance Oy tarjoaa sijoitusmahdollisuutta kuuden kuukauden likvidi
velkakirjaan 2,5% p.a. tuotolla. Front Financen palkkio on 0,1%. Sijoituksen
pääoma jaetaan tasasuuriin kolmeen erilliseen Likvidi velkakirjaan. (Liite 66B
ja Liite 66C).
Sijoituspalveluita tarjoava Finanssivalvonnan valvoma Front Group-konserni ja
sijoitus- ja rahoitustoimintaan erikoistunut Front Finance – konserni
muodostavat Front yhtiöt. Liitteenä tietoa yrityksestä (Tilinpäätös: Liite 66A,
Front korkosijoittaminen: Liite 66C)
Front groupin omistavat suomalaiset yrityksen avainhenkilöt. Front group
rahoittaa vain suomalaisia yrityksiä.
Front Financen tarjoama matalan riskin likvidi velkakirja on sijoituskohteena
seurakunnan sijoituspolitiikan (Liite 66D) mukainen. Front Groupin asiakkaita
ovat seurakunnat ja useat julkiset muut yhteisöt mm. Tampereen ja
Rovaniemen kaupungit.
Päätösesitys (talouspäällikkö): esitän, että kirkkoneuvosto
1. peruu päätöksensä sijoittaa 850.000 määräaikaiselle talletustilille.
2. päättää sijoittaa 850.000 euroa Front Financen likvidiin- velkakirjaan
sopimusehtojen mukaisesti kuuden kuukauden ajaksi.
3. valtuuttaa talouspäällikön perustamaan asiakkuuden ja laatimaan
sopimuksen Front Financen kanssa.

Muutettu päätösesitys: Sari Kolsi esitti, että ei muuteta sijoituksia, Saara
Riihilahti kannatti. Äänestyksen jälkeen Sari Kolsin esitys voitti 4-2.
Päätös: Muutetun päätösesityksen mukaan
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24)
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67 §
Sisäinen valvonta tilikaudella 2018
Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen
valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat
kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan
järjestämisestä ja sen toimivuudesta. (taloussääntö 26§)
Kuullaan talouspäällikön raportti seurakunnan toiminnasta ja käytännöistä
tilikaudella 2018.
Asikkalan seurakunnan sisäisen valvonnan ohje liitteenä (Liite 67)
Päätösesitys (talouspäällikkö): kirkkoneuvostossa todetaan, että tehtävät
seurakunnassa on hoidettu asianmukaisesti ja riskit ovat hyväksyttävällä
tasolla.
Päätös: Esityksen mukaan
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24)
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68 §
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille
BDO Audiator Oy tarkistaa seurakunnan tilikauden 1.1.-31.12.2018.
Kirkkoneuvosto vahvistaa vahvistusilmoituskirjeellä täyttäneensä
velvollisuutensa tietojen antamisesta tilintarkastajille sekä tilinpäätöksen
laatimisesta kirkkojärjestyksen mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät
tiedot tilikaudesta.
Päätösesitys: (talouspäällikkö) Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja
talouspäällikkö allekirjoittavat vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille. (liite 68)
Päätös: Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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69 §
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
Kirkkoneuvoston jäsenille toimitetaan kokoukseen tilintarkastuskertomus
2018.
Päätösesitys: (talouspäällikkö) Annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi ja
edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös: Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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70 §
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2018 tileistä ja hallinnosta

Päätösesitys: (talouspäällikkö) Esitetään kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Päätös: Esityksen mukaan
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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71 §
Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelu 2019 - 2022
Kirkkohallitus julkaisi yleiskirjeen 17/2018 tilintarkastajan valinnasta
valtuustokaudelle 2019 – 2022. Yleiskirjeen mukaisesti Tilintarkastusta ei ole
pakko kilpailuttaa. Hankintalain mukainen kilpailutus tulee järjestää, jos
tilintarkastuksen neljän vuoden hinta ylittää 74.400 euroa (sis. alv.) Asikkalan
seurakunnan tilintarkastuspalveluiden kokonaiskustannus edellisellä
sopimuskaudella oli 14.000 euroa. tilinpäätöksessä 2018 tilintarkastuksen
kustannukset olivat 3.310,93 euroa. Tilintarkastusyhteisönä oli BDO Audiator
oy. Tarkastuspäiviä on keskimäärin kolme vuodessa. Sopimuksen 2015 –
2018 mukaisesti tarkastuspäivän hinta on ollut 892 euroa (alv0%)
vastuunalaisen tilintarkastajan osalta ja 548 euroa (alv.0%) avustavan
tilintarkastajan osalta.
Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksen BDO Audiator Oy:ltä hallinnon ja
talouden tarkastuspalveluista. Tarjouksessa tarkastuspäivän hinta on
vastuunalaisen tarkastajan osalta 988 euroa (alv. 0%) ja avustavan
tarkastajan osalta 608 euroa (alv. 0%) Tarjous liitteenä.
Päätösesitys: (talouspäällikkö): Esitän, että kirkkoneuvosto valitsee hallinnon
ja talouden tarkastajaksi BDO Audiator Oy:n ja hyväksyy tarjouksen (liite 71).
Päätös: Esityksen mukaan
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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72 §
Asikkalan kirkon muutostyöt
Asikkalan seurakunta on pyytänyt Museoviraston lausuntoa tiettyjen
kirkonpenkkien siirtämisestä pois kirkkosalista. Poistettavat penkit on
suunniteltu sijoitettavan kirkon omistamalla maalla sijaitsevaan vanhaan
kansakouluun, kirkon välittömään läheisyyteen.
Kirkko, hautausmaa, kansakoulu ja kotiseutumuseo muodostavat yhtenäisen
alueen, jota olisi mahdollista kehittää ja ylläpitää kulttuuriperintökohteena.
Museovirasto on antanut lausuntopyyntöön puoltavan lausunnon 15.4.2019
(liite 72). Museovirasto ei näe estettä suunnitelman toteuttamiseksi.
Koska kyseessä on useamman kuin yhden penkkirivin poistaminen on
kyseessä kirkkolain tarkoittama olennainen muutos. Ratkaisu on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätösesitys (talouspäällikkö): Esitän, että kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle, että se päättää
o poistaa pysyvästi yhteensä kahdeksan penkkiä/neljä penkkiriviä
keskikäytävän molemmin puolin, jotta takapäätyyn saadaan tilaa
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden esillepanoa varten.
o sijoittaa poistettavat penkit kirkon omistamalla maalla sijaitsevaan vanhaan
kansakouluun, kirkon välittömään läheisyyteen.
o alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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73 §
Kesän 2019 rippikoululeirit
Ensi kesänä rippikoululeireillä on oppilaita seuraavasti:
1. leiri
2. leiri
3. leiri

6.-12.6.
26.6.-2.7.
25.-31.7.

16 poikaa ja 16 tyttöä
18 poikaa ja 14 tyttöä
12 poikaa ja 14 tyttöä

yhteensä 32 oppilasta
yhteensä 32 oppilasta
yhteensä 26 oppilasta

Rippikoulutyön ohjesääntö antaa mahdollisuuden neuvostolle hyväksyä yli 30
oppilaan rippikoululeiriryhmät.
Päätösesitys: (kirkkoherra) Kirkkoneuvosto hyväksyy kesän 2019
rippikoululeirien oppilasmäärät.

Päätös: Esityksen mukaan
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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74 §
Asikkalan perhekeskus
Asikkala on mukana luomassa Päijät-Hämeen perhekeskusverkostoa ja on
kuntana mukana perhekeskuspilotissa. Perhekeskustoimintamallin ja verkoston luominen pohjautuu valtakunnalliseen lapsi ja perhepalveluiden
muutosohjelmaan (LAPE). Tavoitteena on verkostoida lapsiperheiden palvelut
monitoimijaiseksi kokonaisuudeksi, jotka toteutuvat lähipalveluina. Lisäksi
perhekeskuksiin on tavoitteena luoda lapsiperheille matalan kynnyksen
kohtaamispaikkoja. Perhekeskusverkostossa sovitetaan yhteen lasten ja
perheiden julkiset sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan palvelut, järjestöjen ja
seurakuntien palvelut sekä vapaaehtoistoimijat.
Perhekeskukset luovat mahdollisuuden uudenlaisten yhteistyörakenteiden
luomiseen esimerkiksi kunnan palveluiden, järjestöjen, seurakuntien ja
erityispalveluiden kesken. Asikkalassa kunnan palveluiden lisäksi
perhekeskuspilotin ydintiimissä ovat mukana seurakunta, Pelastakaa lapset
sekä PHHYKY:n neuvola ja arjen tuen palvelut.
Asikkalan perhekeskuksen sijainniksi on suunniteltu Vääksyn terveysaseman
vuodeosaston keskiosaa. Arkkitehti Kari Järvinen on laatinut tilasta
muutostyösuunnitelman.
Asikkalan kunnan vuoden 2019 talousarviokäsittelyssä perhekeskustilan
rakentamiseen varattiin 480.000 euroa kunnan talousarvioon.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion.
Hyvinvointilautakunta on päättänyt hyväksyä perhekeskustilan suunnitelman
ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi. Ensin hyvinvointilautakunta pyytää
teknisiltä palveluilta koko kiinteistön kuntokartoitusta. Kuntokartoitus
toteutetaan toukokuussa 2019.
Päätösesitys: (talouspäällikkö) esitän, että Asikkalan seurakunta sitoutuu
perhekeskushankkeeseen ja on mukana kehittämässä uudenlaisia
yhteistyörakenteita Asikkalan kunnan palveluiden, järjestöjen ja
erityispalveluiden kesken. Tilakysymysten osalta päätökset tehdään
kuntokartoituksen valmistuttua.
Päätös: Esityksen mukaan
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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Muut asiat
Ei ollut
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76 §
Tiedoksi
-

Kirkkovaltuuston ja työntekijöiden yhteinen seminaari Kinismajalla la 11.5.2019 klo
9.30 – 15.00
Rahankeräyslupahakemus
kirkkoherranviraston, taloustoimiston, pappien ja kanttorin muutto Martin kammarin
saneerattuihin tiloihin 15.5.2019
VH- päätökset
lomalista 2019 (Liite 76)
kaatuneiden muistopäivän seppeleenlasku yhdessä kunnan edustajan kanssa
sankarihaudalle sunnuntaina 19.5. messun jälkeen, puhe Yrjö Mattila.
Tilintarkastuksessa havaitut tasekirjan 2018 täydennykset
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77 §
Oikaisuvaatimusohjeet
oikaisuvaatimusohje liitettiin pöytäkirjaan

Kokouksen päätös
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20
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