MUURAMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA
KIRKKONEUVOSTO

7/2019
Sivu 1 / 16

Aika
Paikka

26.9.2019 klo 17.00 – 18.42
Pappilan Sali, Jaakkolantie 2, 40950 Muurame

Osallistujat

Heikki Myllykoski, puh, joht.
Salmela Matti varapj.
poissa
Hammaren Pirkko
Heikkilä Pasi
Juujärvi Mikael
poissa
Juuti Asko
poissa
Melleri Arja
Niemelä Kirsi
Saarimäki Reetta
poissa
Juha Honkamäki
varajäsen
Nokkala Jorma
varajäsen
Vuorenmaa Kari
varajäsen
Oksanen Aulikki
varajäsen

Muut osallistujat

Arto Rajala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Heikki Kangas, talouspäällikkö, sihteeri
Pasi Bom lippukunnanjohtaja ja Muuratpartiolaisia §§ 89 - 102

Asiat

§§ 89 – 107 sekä valitusosoitus

Allekirjoitus
Heikki Myllykoski
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan
tarkastus

Heikki Kangas
Sihteeri

Pappilan salissa kokouksen jälkeen 26.9.2019.

Pöytäkirjan tarkastaja
Pasi Heikkilä

Pöytäkirjan tarkastaja
Pirkko Hammaren

Pöytäkirjan on nähtävillä: Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan
ilmoitustaululla 27.9. – 28.10.2019
Heikki Myllykoski
puheenjohtaja
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Kirkkoherra piti alkuhartauden. Laulettiin virrestä 341.
89 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ehdotus: Puheenjohtaja esittää, että kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajille 17.9.2019 (Kn ohjesääntö 5 § ”Kutsu toimitetaan jäsenille viisi päivää ennen
kokousta.)
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL
7:4)
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

99 §. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Ehdotus: Puheenjohtaja esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

100 §. Pöytäkirjan tarkastajat.
Ehdotus: Puheenjohtaja esittää, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorolistan mukaan
vuorossa ovat Matti Salmela ja Pirkko Hammaren.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Heikkilä ja Pirkko Hammaren.

101 §. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa seurakunnan uusilta omilta
kotisivuilta. Jatkossa niitä ei tulla enää lähettämään erikseen sähköpostin liitteenä.
Ehdotus: Puheenjohtaja esittää, että pöytäkirja merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

102 §. Pasi Bom ja Jamboree
KN 4, 49 § 9.4.2019. Muuratpartion anomus maailman jamboree leirille
USA:han
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Esitys: Talouspäällikkö Heikki Kangas
”Anomus Muuramen Kirkkoneuvosto
16.3.2019
Muuratpartio ry, Jamboree 2019 USA
Seuraava maailmanjamboree (koko maailman laajuinen partioleiri) järjestetään
vuonna 2019 USA:ssa Länsi-Wirginiassa. Koko leirin vahvuus on 47 000
partiolaista.
Muuratpartiosta leirille osallistuu 925 suomalaisen joukossa kuusi partiolaista.
Lippukunnanjohtaja Pasi Bom on pestattu leirille yhdeksi
leirilippukunnanjohtajaksi. Yhteen leirilippukuntaan kuuluu 4 johtajaa ja 36
leiriläistä.
Viisi muuta MuPalaista ovat ns. leiri-ikäisiä eli 14-15 -vuotiaita. Jamboreelle voi
osallistua kerran elämässään leiriläisenä. Kuulumme leirilippukunta Jäkälään ja
olemme tavanneet oman leirilippukuntamme kaksi kertaa
viikonloppukokoontumisessa. Tällaisia kokoontumisia tulee olemaan ennen leiriä
vielä yhden kerran ja leirin jälkeen vielä jälkitapaaminen.
Leirimatkalle on voinut lisäksi valita viikon oheismatkan, jossa kierrämme kolme
itäranninkon kaupunkia. Koko leirin kulut oheismatkoineen ovat 4250€ per
partiolainen.
Matkasumman kattamista varten olemme tehneet erilaisia talkoita ja
varankeruuta aina Halpa-Hallin polkupyörien kokoamisesta koirien match
showhun ja vanhojen matkapuhelimien kierrättämiseen.
Suomalaisten partiolaisten jamboreematkalla on asetettu Suomen Partiolaisten
strategian mukaiset tavoitteet. Kaikkea tätä hienoa partiomaisuutta suunnitellaan
ja toteutetaankin jo nyt ja koko projekti nojaa partion arvioihin ja
kasvatustavoitteisiin.
Ennakkotapaamisissa valmistaudutaan yhdessä jamboreematkaan, suunnitellaan
omia yhteisiä jamboreejuttuja ja tutustutaan siihen tulevan matkakohteen
kulttuuriin ja tapoihin. Samalla leiriläiset miettivät myös, millä tavalla me
edustamme Suomea ja suomalaista partiota jamboreella.
Suomen joukkueen yksi tärkeimmistä tavoitteista on, että kaikki kokevat
kuuluvansa Suomen joukkueeseen ja olevansa yhtä tärkeitä.
Koska jamboree on kiistatta maailman suurin ja kansainvälisin partiotapahtuma,
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tarjoaa se suorastaan ehtymättömästi mahdollisuuksia tutustua avoimin mielin eri
kulttuureihin, uskontoihin, aatteisiin ja maailmankatsomuksiin. Samalla se tarjoaa
erinomaisen mahdollisuuden tarkastella suomalaisuutta muiden kansallisuuksien
silmin.
Anomme Muuramen seurakunnalta matkatukea 1500€, joka jaetaan kuuden
lähtijän kesken.
Olemme valmiit tulemaan kertomaan matkastamme leirin jälkeen haluamassanne
kokouksessa tai seurakunnan tilaisuudessa.
Pasi Bom
MuPa lippukunnanjohtaja, Jamboree USA Jäkälä-leirilippukunnanjohtaja
Vilhelmiina Bom
Ida-Maria Kemppainen
Veikka Lahtinen
Aleksi Rantalaiho
Emma Suomalainen
https://jamboree.fi/

https://www.2019wsj.org/

Ehdotus: Seurakunta on aikaisempina vuosina antanut kohdentamatonta avustusta
Muuratpartiolle 2400 €. Vuodelle 2019 kyseistä avustusta ei ole anottu eikä budjetoitu
talousarvioon. Vuoden 2019 talousarvioon on budjetoitu toimintakuluja 9 880,00,
joka pääasiassa koostuu seurakunnan työntekijän ositetusta palkkakustannuksista
(8 480,00 €).
Talouspäällikkö ehdottaa kirkkoneuvostolle 1 500,00 € matka-avustuksen
myöntämistä.
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus
Tiedoksi/toimenpiteet: Muuratpartio/Pasi Bom

----------------------------------------------------------------Esittely: Kirkkoherra
Lupauksen mukaan Pasi Bom esittelee Muuratpartion matkaa Jamboreelle USA:han 2019.
Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi.

103 § Seurakuntamestarin työsuhteen täyttäminen
KN 6, 79§, 28.8.2019
Esittely: talouspäällikkö
Muuramen seurakunnan kiinteistöpuolen työntekijämäärä on ollut 5 ennen eläkkeelle
siirtymisiä. Suntioita on ollut kolme, yksi hautausmaanhoitaja ja yksi
erityisammattimies. Eläkkeelle siirtymisten vuoksi kiinteistöpuolen työntekijämäärä
vähenee kolmeen. Töiden sujuvuuden vuoksi kahden eläkkeelle siirtyvän työntekijän
tilalle olisi palkattava yksi työntekijä. Työntekijän tehtävänkuvana olisi sekä
hautausmaan että suntion tehtäviä. Hautausmaalla tehtävinä olisi mm. hautojen ja
hautausmaan hoitoon liittyvät tehtävät, haudankaivamiset, konehuollot,
puutarhanhoito kiinteistöjen huollot ja lumityöt yhdessä hautausmaanhoitajan kanssa
sekä hautausmaanhoitajan lomien sijaistaminen. Suntion tehtävinä taas kaikki suntion
töihin liittyvät tehtävät, siivous, kirkolliset toimitukset, hautajaiset, keittiötyöt, jne.
Sopiva tehtävänimike tähän yhdistelmään olisi seurakuntamestari. Muuramessa on
aikoinaan ollut käytössä seurakuntamestarin nimike.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa 15.2.2019 seuraavasti:
”Muutokset kiinteistöpuolen työntekijä määrissä
Puheenjohtaja:
Suntio Ritva Pasanen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 20.6. Myös erikoisammattimies
Esko Laitinen on alustavasti ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle loppuvuodesta 2019.
Talouspäällikkö on ajatellut, että Ritvan tilalle ei palkata uutta työntekijää.
Kiinteistöpuolen työntekijöillä on menossa ajankäytön seuraaminen, jossa selvitetään,
minkä verran aikaa menee missäkin tehtävässä eri työpisteissä. Ajankäytön seuraamisen
tarkoituksena on selvittää sekä Ritvan että Eskon työpanoksen määrä ja miten ne ovat
heidän eläkkeelle siirryttyään hoidettavissa.
Yksi muutos tullaan tekemään Ritvan pois jäädessä. Kiinteistöpuolen työntekijät siirtyvät
kolmen viikon jaksotyöhön toukokuun alusta. Tällä järjestelyllä saadaan työaikaa ja
panosta paremmin suunnattua työn tarpeen mukaan.
Ehdotus: YT-toimikunta keskustelee asiasta.
YT-toimikunta: Kuultiin työnantajan esittämänä kuvausta kiinteistöpuolen
työntekijäresurssien selvityksestä.
Kiinteistöpuolen työntekijöiden edustajan mukaan jaksotyöhön liittyy jaksamisongelmia.
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Myös eläköitymiset ja työntekijöitten fyysinen jaksaminen tuovat ongelmia työn
tekemiseen.
Muutoksella saattaa olla vaikutuksia työalojen toimintaan. Vaihtoehtoisia toteutuksia
voisi olla esimerkiksi: kiinteistöpuolen siirtyminen jaksotyöhön, vapaaehtoisten käyttö,
palkattu lisätyövoima ja ostopalvelut. Kiinteistöpuolen työntekijöitten tehtävänkuvat
tarkistetaan tässä yhteydessä.”
Seurakuntamestarin hakuilmoitus julkaistaan oikotie.fi:
Seurakuntamestari Muuramen seurakuntaan
Muuramen seurakunnassa on haettavana seurakuntamestarin työsopimussuhteinen,
toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Kelpoisuusehtona työhön on suntion ammattitutkinto.
Tehtäviin kuuluu mm.











sakraalitilan valmistaminen ja kirkollisten tilaisuuksien käytännön valmistelu
suntiona toimiminen kaikissa kirkollisissa toimituksissa
hautapaikkojen näyttäminen ja seurakuntatilojen esittely
haudan kaivu ja peitto, hautausmaanhoitoa ja puutarhanhoitoa
koneitten huoltoa
kahvitusten järjestäminen ja avustavat keittiötyöt
seurakunnan eri tilojen siivouksia
kiinteistöjen ja laitteiden kunnon valvominen
talviaikana lumitöitä ja hiekoituksia
muut esimiehen määräämät tehtävät

Etsimme itsenäiseen työhön kykenevää, monipuolista, yhteistyökykyistä ja hyvät
vuorovaikutustaidot omaavaa työntekijää.
Seurakunnassa on käytössä sähköinen varauskirja, atk-pohjainen työvuorosuunnittelu ja
viestinnässä käytetään sähköpostia, joten hyvät atk-taidot ovat välttämättömät.
Työajat ovat vaihtelevia ja siihen sisältyy myös ilta - ja viikonlopputöitä. Tehtävässä
noudatetaan yleistyöaikaa kolmen viikon jaksossa.
Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Haudan kaivuussa ja puutarhatöissä
käytettävien koneiden käytön hallinta katsotaan eduksi.
Tehtävän vaativuusryhmä on 402 (1.983,15 €/kk). Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa
voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.
Työsuhteeseen valitun tulee käydä koeaikana työterveyshuollon työhöntulotarkastuksessa,
jossa selvitetään valitun sopivuus tehtävään.
Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen.
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Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun kanssa laaditaan
työsopimus.
Tehtävä alkaa 1.10.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.
Vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen toimitetaan16.9.2019 klo 13 mennessä
osoitteeseen: Muuramen seurakunta, Kirkkoneuvosto, Jaakkolantie 2, 40950 Muurame.
(kuoreen: hakemus/seurakuntamestari) tai sähköpostilla osoitteeseen
heikki.kangas@evl.fi.
Kyselyihin vastaa talouspäällikkö Heikki Kangas p.050-5943220.
Ehdotus: Talouspäällikkö ehdottaa ja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy
seurakuntamestarin työsuhteisen paikan hakuun laittamisen.
Päätös: Esityksen mukaan.
-------------------------------------------------------------KN 7, 26.8.2019
Esittely: talouspäällikkö
Liitteet 1-7: Hakemukset
Liite 8: Haastattelutyöryhmän muistio, jaetaan kokouksessa.
Määräaikaan mennessä tuli seitsemän hakemusta. Hakemukset liitteenä. Yhteenveto hakijoista:
Föhr
Hellsten
Katariina Juha
s.1977
44v.

Suntion
tutkinto

Ei ole.
Opisk.
suntioksi.
Muu
Yo 1998
koulutus Sairaan
hoitaja
2002
Sairaan
hoitajan
erik. 2007
Raitiovau
nunkuljettaja
2008

Katajisto Laitinen
Arja 54v. Matti
s. 1958

2010, Hki

2010

2015

Suurtalous
kokki 1995
Dieetti
kokki
1996
puutarhuri
1998
prosessin
hoitaja 2003
Suntio 2010
kiinteistö
hoitaja 2014

Merkantti
1984
toimisto
työntekijä
1989
Suntio
2010

Tieto
liikenne
teknikko
1985
ammatti
koulun
opettaja
1990
KELPO
1992
tietojen

Niemi
nen
Ari
s.
1968
2013

Ristolainen
Risto
s.1962

Ei ole.
Opisk.
suntioksi
Yo
Yo 1982
1988
Datanomi
Suntio 1989
2013
Tietoverkkopalvelut
1995
Tietoliikenne
asiantuntija
1996

Vesala
Osku
24v.

2014

Suntio
2014
Taksinkulj. 2014
Järjestyksenvalv.
2014
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2016
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oppi
1992
Datanomi
2007
tietojen
käsittely
2008
Suntio
2015

Hakijoista kaksi, Föhr Katariina ja Ristolainen Risto, eivät täyttäneet hakuilmoituksen vaatimuksia,
jossa edellytettiin kelpoisuusehtona suntion ammattitutkintoa. Seurakuntamestarin työ on
kokoaikainen. Hellsten Juha on hakemuksessaan ilmoittanut tekevänsä työtä osa-aikaisesti.
Haastattelutyöryhmä, Heikki Myllykoski, Heikki Kangas, Susanna Liikola ja Jukka Koskinen,
valitsee haastateltavat. Haastattelut pidetään maanantaina 23.9.2019.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Ehdotus: Talouspäällikkö ehdottaa haastattelujen perusteella seurakuntamestarin toimeen
valittavaksi Matti Laitista ja varalle Ari Niemistä.
Perustelut (haastatteluryhmän muistiosta):
Seurakuntamestarin työn kuvaan kuuluu toimiminen suntiona seurakunnan eri toimituksissa eri
toimipisteissä sekä hautausmaalla hautauksissa ja hautausmaan eri tehtävissä mm. haudankaivajana.
Haastateltavat hakijat olivat ominaisuuksiltaan hyvin tasaveroiset. Ratkaisevana tekijänä valinnan
suhteen pidettiin laaja alaista osaamista kaikissa eri seurakunnan toimituksissa viime aikoina sekä
valmiutta keittiössä ruoan valmistukseen ja kahvitusten hoitamiseen. Hautausmaapuolella
kyseeseen tulee normaalien suntion tehtävien lisäksi lähinnä avustavat tehtävät ja sijaisuudet
haudankaivussa ja hautojen hoidossa.
Näillä perusteilla haastatteluryhmä päätyi yksimielisesti esittämään kirkkoneuvostolle Muuramen
seurakunnan seurakuntamestariksi valittavaksi Matti Laitista ja varalle Ari Niemistä.
Matti Laitinen ilmoitti voivansa aloittaa seurakuntamestarin toimessa 1.10.2019, edellyttäen että saa
tiedon valinnastaan ennen 30.9.2019. Hän on Uuraisten seurakunnan vakituisessa suntion virassa
koeajalla, joka päättyy 30.9.2019.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti valita seurakuntamestarin toimeen Matti Laitisen ja varalle
Ari Niemisen.
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Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi/toimenpiteet: Tiedoksi työpaikkaa hakeneet

104 § Taloustoimisto yhteistyö Muurame-Toivakka-Joutsa
Esittely: Talouspäällikkö
Liite 9: Palkkakustannusten jako
Liite 10: Tehtävien jako
Jyväskylän rovastikunnan alueella aloitettiin keskustelu yhteisestä taloustoimistosta vuoden 2016
aikana. Perusajatuksena oli, että eri seurakuntien, pois lukien Jyväskylä, taloustoimistojen
henkilöstö voisi erikoistua omaan erikoisalaansa useamman seurakunnan alueella. Esim.
palkanlaskija tekisi palkanlaskentaa useammalle eri seurakunnalle ja joku talouspäälliköistä vastaisi
useamman eri seurakunnan kirjanpidosta, toinen talouspäällikkö kiinteistöistä, jne. Tämä lisäisi
tehokkuutta, parantaisi työssä jaksamista ja toisi mahdollisesti ajan kuluessa seurakunnille säästöjä.
Rovastikunnan seurakuntien lisäksi keskusteluissa oli mukana myös Joutsa. Tapaamisten ja
suunnittelun lopputuloksena oli, että kahdeksan eri seurakunnan yhteisestä taloustoimisto
ajatuksesta luovuttiin ja käytännön kannalta todennäköisimpänä pidettiin taloustoimistojen
yhteistyön toteutuvan lähimpänä olevien seurakuntien kesken, joita olisivat: Keuruu-MultiaPetäjävesi, Uurainen-Laukaa ja Muurame-Toivakka-Joutsa. Nyt onkin toteutumassa KeuruuMultia- Petäjävesi, Uurainen-Laukaa ja Muurame-Toivakka.
Joutsa on herännyt tänä keväänä uudestaan selvittelemään yhteistyön mahdollisuutta Muuramen
kanssa. Alustavasti Joutsa oli halukas ostamaan talouspäällikön palveluita Muuramesta. Se ei
kuitenkaan talouspäällikön ajankäytön suhteen olisi ollut mahdollista. Niinpä yhteistyön mallina
kehiteltiin ajatusta yhteisestä taloustoimistosta, jossa taloustoimistolle kuuluvat tehtävät jaetaan
kolmen taloustoimiston työntekijän kesken, joista kaksi on Muuramessa ja yksi Joutsassa.
Näin alkuperäinen ajatus yhteisen taloustoimiston hyödyistä toteutuisi, jossa työntekijä voi
keskittyä tiettyihin samoihin töihin useamman seurakunnan kohdalla. Taloustoimiston kulut jaetaan
kolmen seurakunnan kesken yhteisesti sovitulla tavalla. Joutsan seurakunnan kirkkoneuvoston
pyynnöstä alustavat laskelmat on tehty, jotta Joutsassa voitiin vertailla, onko yhteistyöstä
taloudellista etua. Kustannusten jaossa on otettu huomioon taloustoiston työntekijöiden korotetut
palkkakustannukset. Kustannusten jaossa on jakotekijöinä seurakunnan jäsenmäärä, vakituisten
työntekijöiden määrä x 10 sekä kiinteistöjen määrä x 10.
Laskelmien perusteella Joutsan kirkkoneuvosto teki päätöksen yhteisen taloustoimiston selvittelyjen
aloittamisen Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa, tavoitteena saada alennettua tämän
hetkisiä taloushallinnon kuluja.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää:
a) aloitetaanko selvittely yhteisestä taloustoimistosta Muuramen-Toivakan-Joutsan kesken
b) mahdollisista ehdoista, jotka on selvittelyssä otettava huomioon
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Päätös:

A) Selvittely yhteisestä seurakunnasta aloitetaan Muuramen-Toivakan-Joutsan
kesken.
B) Yhteisestä taloustoimistosta on oltava taloudellista hyötyä Muuramen
seurakunnalle myös pitkällä aikavälillä

Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Tiedoksi Joutsan ja Toivakan seurakuntien kirkkoneuvostot

105 § Tiedoksi
1. Päätösluettelot
Kirkkoherran päätökset: Kipa päätökset: Talouspäällikön päätökset: Kipa päätökset: -

2. Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2019
Yleiskirjeet löytyvät: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp2?open&cid=Content5D9D1
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10/2019 Paperittomien kohtaaminen seurakunnan työssä

3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 2/2019
Yleiskirjeet löytyvät: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content2D6BAD
Yleiskirje A2/2019 5.6.2019
Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän laskeminen
4. Papiston vapaa-aikasuunnitelma 5-8/2019
5. Talousarvion toteutumisvertailu
6. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat -/2019
7. Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan pöytäkirja -/2019
8. Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus pöytäkirja - / 2019
9. Keski-Suomen kehitysvammatyön pöytäkirja -/2019
10. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä -/2019
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11. Sisäisen tarkastuksen muistio -/2019
12. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusmuistio -/2019
13. Kassan tarkastus - /2019
14. Rakennustoimikunnan kokous -/2019
15. Kirkkohallituksen tilastot -/2019.
Ehdotus: Talouspäällikkö ehdottaa ja esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

106 §. Muut asiat
Strategiapäivät: 26.10.2019 ja 8.2.2020.
Kirkkoneuvoston kokoukset 14.11.2019 klo 16.00;
Kirkkovaltuuston kokoukset 8.10.2019 klo 18.00; 11.12.2019 klo 17.30.

107 §. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja mainitsi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.42.
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