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Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
muut sivut on varustettu nimikirjaimillamme
_________________________
Päivi Aalto-Setälä

______________________
Petri Eskola

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 07.02.2018 – 09.03.2018
välisenä aikana.
Kirkkoherra

Aila Isotalo

Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kokouskutsussa, joka on laitettu nähtäville seurakunnan
ilmoitustaululle 25.01.2018 alkaen 09.03.2018 saakka.

kirkkoherra
Aila Isotalo
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1 § Kirkkovaltuusto 01.02.2018
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Vs. kirkkoherra Ismo Nieminen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 552.

2 § Kirkkovaltuusto 01.02.2018
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §.n mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä
pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Säkylän seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 3.3.1986 päättänyt, että
kokouskutsu asialuetteloineen on julkaistava myös Alasatakunta -lehdessä.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen alussa on suoritettava nimenhuuto
ja tämän jälkeen todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kutsut esityslistoineen on valtuutetuille lähetetty viimeistään 25.01.2018. Lisäksi kokouskutsu asialuetteloineen on pantu nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle
25.01.2018 lukien.
Kokouskutsu ja asialuettelo julkaistu Alasatakunta –lehdessä torstaina 25.01.2018
Kirkkolain 7 luvun 4. §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys: Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Paikalla 13 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsenta, yhteensä 17.
3 § Kirkkovaltuusto 01.02.2018
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6. §:n mukaan seurakunnan toimielimen pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, ellei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai
johtosäännössä.
Käytäntönä on ollut, että pöytäkirjan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä vuoron
perään.
Esitys : Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Aalto-Setälä ja Petri Eskola.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Aalto-Setälä ja Petri Eskola.
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4 § Kirkkovaltuusto 01.02.2018
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9. §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, ellei valtuusto toisin päätä,
esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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5 § Kirkkovaltuusto 01.02.2018
60-PROSENTTISEN KANTTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
4 § Kirkkoneuvosto 16.01.2018
60-PROSENTTISEN KANTTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Liite 1
Päätösten historia
59 § Kirkkoneuvosto 27.4.2016
KANTTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan 16.1.2016
kokoaikaisen toistaiseksi voimassa olevan kanttorin viran. Se on muuta
piispainkokouksen hyväksymää kanttorin tutkintoa edellyttävä kanttorin virka. Sen
vaativuusryhmä on 502. Lisäksi kirkkovaltuusto perusti määräaikaisen kanttorin viran
ajalle 1.1.–31.8.2016. Sen vaativuusryhmä on 501 ja työaika 80 prosenttia.
Määräaikaisessa virassa on tällä hetkellä muodollisesti epäpätevä työntekijä.
Kanttorien yhteistyö on sujunut hyvin. Koska toinen viroista ei ole kokoaikainen, vaan
työviikko on nelipäiväinen, työtehtävien jakaminen on vaatinut molemmilta joustavuutta.
Tätä vähemmällä työvoimalla ei tulla enää toimeen nykyisellä tehtävien määrällä.
Seurakunnan jäsenmäärä kuitenkin ennemmin pienenee kuin suurenee. Siitä syystä pitää
katsoa pitkälle eteenpäin. Siksi ei ole syytä perustaa toista kokoaikaista kanttorin virkaa.
1,8 kanttorilla on tarkoitus selviytyä. Yksi kanttorin virka ei missään tapauksessa riitä,
esim. jumalanpalveluksia ja hautajaisia on paljon. Seurakuntamme pitää myös paljon
laitoshartauksia, joissa musiikki on usein tärkeämpi kuin puhe, koska se tavoittaa myös
dementoituneet. Koska molemmat kanttorit tekevät yhtä vaativaa työtä, 80-prosenttisen
kanttorin viran vaativuusryhmän on myös oltava 502.
Esitys (AI):
Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa
2. kanttorin viran 80-prosenttisella työajalla. Viran vaativuusryhmän on 502.
Päätös: Käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle 2. kanttorin viran määräaikaisen
työsuhteen jatkamista 80-prosenttisella työajalla 1.9.2016–30.4.2017. Perusteluna on
seurakunnan taloudellisen tilanteen epävarmuus.

_______________________________________________________________________________
____

Tark
nimik.

----------

----------

SÄKYLÄ-KÖYLIÖN SEURAKUNTA

KIRKKOVALTUUSTO 01.02.2018
PÖYTÄKIRJA 1 /2018

64. § Kirkkovaltuusto 26.5.2016
KANTTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen mukaisesti 2. kanttorin viran määräaikaisen
työsuhteen jatkamisen 80-prosenttisella työajalla 1.9.2016–30.4.2017. Viran
vaativuusryhmä on 502.
Perusteluna on seurakunnan taloudellisen tilanteen epävarmuus.

159 § Kirkkoneuvosto 07.12.2016
TOISEN KANTTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan 16.1.2016
kokoaikaisen toistaiseksi voimassa olevan kanttorin viran. Se on muuta
piispainkokouksen hyväksymää kanttorin tutkintoa edellyttävä kanttorin virka.
Lisäksi kirkkovaltuusto perusti kaksi kertaa määräaikaisen kanttorin viran: ajalle 1.1.–
31.8.2016 ja ajalle 1.9.2016–30.4.2017. Tämän jälkeen ei pidä enää ketjuttaa
määräaikaisuuksia. Määräaikaisessa virassa on tällä hetkellä muodollisesti epäpätevä
työntekijä. Molemmat määräaikaiset virat ovat olleet 80-prosenttisia.
Kanttorien yhteistyö on sujunut hyvin. Koska toinen viroista ei ole kokoaikainen, vaan
työviikko on nelipäiväinen, työtehtävien jakaminen on vaatinut molemmilta joustavuutta.
Lisäksi on silloin tällöin tarvittu kanttoreille toimituspalkkiosijainen. Tätä vähemmällä
työvoimalla ei tulla toimeen nykyisellä tehtävien määrällä, koska esim.
jumalanpalveluksia ja hautaan siunaamisia on paljon. Seurakunnan jäsenmäärä kuitenkin
ennemmin pienenee kuin suurenee. Siitä syystä pitää katsoa pitkälle eteenpäin. Siksi ei
ole syytä perustaa toista kokoaikaista kanttorin virkaa. Toinen kanttorin virka voi olla 60prosenttinen (kolmipäiväinen työviikko), kun nykyisistä työtehtävistä vähennetään
joitakin tehtäviä (esim. laitoshartauksia ja koulujen päivänavauksia).
Arvioidut kanttorin palkkamenot vuodessa, kun vaativuusryhmä on 502:
100-prosenttinen 42 000 euroa
80-prosenttinen 33 600 euroa
60-prosenttinen 25 200 euroa
Lisäksi pitää ottaa huomioon, että 1,6 kanttorin viralla tarvitaan silloin tällöin
toimituspalkkiosijaisia.
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Esitys (AI):
Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa
muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin viran 60prosenttisella työajalla. Virka on toistaiseksi voimassa oleva. Viran vaativuusryhmä on
502.
Päätös:
Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se
perustaa muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin viran 60prosenttisella työajalla. Virka on toistaiseksi voimassa oleva. Viran vaativuusryhmä on
502.

105 § Kirkkovaltuusto 15.12.2016
TOISEN KANTTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen kirkkoneuvoston esittämässä muodossa.

122 § Kirkkoneuvosto 29.11.2017
VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018 – 2020
TOIMINTASUUNNITELMA
Liite 3

Liitteenä on talouspäällikön 1,60 tuloveroprosenttiin perustuva ehdotus vuoden 2018
talousarvioksi ja vuosien 2018 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarvio
koostuu neljästä osasta: käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.
Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) nousevat vuoden 2017 talousarvioon
verrattuna 12 965,68 e (0,92 %). Henkilöstökulujen odotetaan laskevan vuoden 2017
arvioidusta n. 3,78 %, mikä johtuu osaltaan siitä, että työnantajamaksut laskevat
edelliseen vuoteen verrattuna ja että sijaisten käytön tarve on katsottu vähenevän
aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ulkoisten toimintatuottojen odotetaan pysyvän lähes
samalla tasolla kuin on vuoden 2017 arvioitu tuotto.
Tuloslaskelman vuosikate on 89 756,00 euroa, mikä riittää kattamaan suunnitellut
investoinnit, mutta lainanlyhennykseen ja poistoihin vuosikate ei riitä. Talousarvio on
25 026,00 euroa alijäämäinen.
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Käyttötalouden talousarvion alijäämä muodostuu suunnitelluista korjaus- ja
kunnossapitotöistä, jotka perustuvat kiinteistöstrategiaan. Suunnitellut työt ovat sellaisia,
jotka on joka tapauksessa lähivuosina tehtävä, jotta vältetään korjausvelan kasvaminen
edelleen sekä sellaisia töitä, joilla parannetaan kiinteistön tai rakennuksen
toiminnallisuutta.
Verotulojen odotetaan olevan vuonna 2018 lähes vuoden 2017 tasolla. Verotuloja
odotetaan kertyvän 1 540 000,00 euroa. Valtionrahoitus vuodelle 2018 on 135 867,00
euroa.
Investointeihin esitetään 86 000,00 euron määrärahat.
Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt kunnossapito- ja investointisuunnitelmat kokouksessaan
25.10.2017. Johtoryhmä käsitteli talousarviota kokouksessaan 14.11.2017. Johtoryhmä ei
esittänyt muutoksia talousarvioon.
Rahoituslaskelma osoittaa, että rahavarat vähenevät 46 244,00 euroa.
Talousarvion sitovuustasoksi esitetään pääluokkatason toimintakatetta.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja vuosien
2018 – 2020 toimintasuunnitelmaehdotukset ja esittää ne kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi. Talousarvion sitovuustasoksi esitetään pääluokkatason toimintakatetta.
Päätös: Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
Aino Launto-Tiuttu pois kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

60 § Kirkkovaltuusto 12.12.2017
VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018 – 2020
TOIMINTASUUNNITELMA
Liite 1

Päätös:
Kirkkovaltuutettu Kari Madekivi esitti että varataan talousarvioehdotuksen
palkkamenoihin 8400 euron lisämääräraha, joka mahdollistaa seurakunnan toistaiseksi
voimassa olevan piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin viran
työajan nostamisen 80 prosenttiin (liite 8).
Valtuutetut Pertti Huitu, Pentti Laine ja Leena Karilainen kannattivat esitystä.
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Valittiin ääntenlaskijoiksi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajat Leena Karilainen ja Jere
Tamminen. Äänestystavaksi hyväksyttiin yksimielisesti kättennostoäänestys.
Suoritettiin määrärahan nostamisesta äänestys, jossa
kirkkoneuvoston pohjaesitys sai
ja Kari Madekiven esitys määrärahan nostamisesta

0 ääntä.
17 ääntä.
17 ääntä

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti muutoksen v. 2018 talousarvioehdotukseen ja
hyväksyi tämän muutoksen jälkeen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen. Kirkkovaltuusto
hyväksyi vuosien 2018 – 2020 toimintasuunnitelmaehdotukset ja talousarvion
sitovuustasoksi esitetyn pääluokkatason toimintakatteen.

4 § Kirkkoneuvosto 16.01.2018
60-PROSENTTISEN KANTTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Liite 1
Sari Mäkinen on hoitanut Säkylä-Köyliön seurakunnan toistaiseksi voimassa olevaa
60-prosenttista kanttorin virkaa 1.6.2017 lähtien. On osoittautunut, että 1,6 kanttorin
virkaa ei riitä seurakunnassamme tällä hetkellä tehtävään työhön. Esimerkiksi
jumalanpalveluksia ja hautaan siunaamisia on paljon, ja lauluryhmiä on kolme:
kirkkokuoro, Nuottakööri ja lapsikuoro. Muiden muassa Suomalaista messua ei olisi
pystytty toteuttamaan nykyisellä työvoimalla. Myös adventti- ja jouluaikana sekä
hiljaisella viikolla ja pääsiäisenä on niin paljon pyhiä, että kanttorityövoimaa pitää olla
riittävästi. Lisäksi Säkylän ja Köyliön seurakuntien tekemän liitossopimuksen mukaan
jokaisena sunnuntaina ja juhlapyhänä pidetään molemmissa kirkoissa
jumalanpalvelus. Tästä on ollut uuden seurakunnan kahden ensimmäisen vuoden
aikana vain muutama poikkeus.
Kokouksessaan 12.12.2017 Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkovaltuusto päätti
korottaa talousarvioon määrärahaa, jotta toisen kanttorin työaikaa voidaan nostaa 60
prosentista 80 prosenttiin.
Liitteenä laskelma kanttorin viran ja toimituspalkkiokanttorien kulut ajalta 1.6.–
31.12.2017. (Liite 1)
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Kirkkolain 6. luvun 36 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää uuteen virkaan omalla
suostumuksellaan:

Osa-aikaisen viranhaltijan oikeus kokoaikaiseen virkasuhteeseen
Työnantajan, joka tarvitsee uusia viranhaltijoita tehtäviltään samankaltaiseen
kokoaikaiseen virkasuhteeseen, on 62 §:n estämättä ensisijaisesti tarjottava toistaiseksi
virkaan otetulle osa-aikatyötä tekevälle viranhaltijalle mahdollisuus siirtyä tällaiseen
virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija on etukäteen kirjallisesti
ilmoittanut haluavansa kokoaikaiseen virkasuhteeseen, hän täyttää tämän virkasuhteen
kelpoisuusvaatimukset ja tehtävä on hänelle sopiva.
Esitys (AI):
Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
lakkauttaa 60-prosenttisen kanttorin viran 01.03.2018 lähtien.
Päätös:
Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se
lakkauttaa 60-prosenttisen kanttorin viran 01.03.2018 lähtien.

5 § Kirkkovaltuusto 01.02.2018
60-PROSENTTISEN KANTTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Liite 1
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen esitetyssä muodossa.
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5 § Kirkkoneuvosto 16.01.2018
80-PROSENTTISEN KANTTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
Liite 2

Esitys (AI):
Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
perustaa 80-prosenttisen kanttorin viran 01.03.2018 lähtien. Kirkkoneuvoston
tarkoitus on siirtää Sari Mäkinen uuteen virkaan suostumuksensa mukaan. (Liite 2)
Päätös:
Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkoneuvosto päätti esittää, että kirkkovaltuusto
perustaa 80-prosenttisen kanttorin viran 01.03.2018 lähtien. Kirkkoneuvoston
tarkoitus on siirtää Sari Mäkinen uuteen virkaan suostumuksensa mukaan.

6 § Kirkkovaltuusto 01.02.2018
80-PROSENTTISEN KANTTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
Liite 2
Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen esitetyssä muodossa.
Pasi Risku pois kokouksesta 6§ ajan.
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6 § Kirkkoneuvosto 16.01.2018
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOSESITYS JA LISÄMÄÄRÄRAHA
KJ:n 15 luvun 4 §:n 2 momentin säännöksen mukaan talousarvion muutoksesta päättää
sen hyväksynyt viranomainen.
Taloussäännön 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä
määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kirkkovaltuusto. Vuoden 2017
talousarvion sitovuustasoksi on vahvistettu pääluokkatason toimintakate. Talousarvion
muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.
Kiinteistötoimen talousarvioon on kirjattu peltovuokratuloja ja kuivurin vuokratuloja
yhteensä 11 065 euroa, jotka ovat Sahan perintöön liittyviä tuloja. Sahan perinnöstä
perustettiin kesällä 2017 rahasto, jolloin ko tulot tulevat kirjatuiksi rahastoon. Tulo ei
näy kiinteistötoimen tuloissa, joten kiinteistötoimen talousarviota tulee muuttaa siten,
että ko summa poistetaan kiinteistötoimen pääluokalta tulotavoitteesta ja siirretään
testamenttirahaston tulosyksikön talousarvioon tulotavoitteeksi. Tällöin talousarvio ja
toteuma ovat samalla tulosyksiköllä.
Kiinteistötoimen talousarvion toimintakate on muutoksen jälkeen 199 046 euroa.
Vuoden 2017 lopun toimintakate tulee olemaan noin 233 444 euroa, kun on otettu
huomioon vuoden 2018 puolella tulleet vuoden 2017 kiinteistötoimen menot.
Joulukuun raportit eivät ole vielä lopullisia tässä vaiheessa. Kiinteistötoimen ylitys
talousarvioon nähden on 34 398 euroa.
Alijäämää aiheutui mm. seuraavien tulosyksiköiden tulojen alituksista ja menojen
ylityksistä:
-

Kirkkotie 8 rivitaloasunto. Taloyhtiö keräsi ylimääräistä vastiketta korjaus- ja
kunnossapitotöihin. Lisäksi asunnossa tehtiin asbestipurku- ja kuivaustöitä.
Pytinki. Palvelujen ostot ylittyivät. Alueen rakennus- ja kunnossapitotöitä.
Pappila. Ostojen määrärahat ylittyivät. Lämmitysöljyä on mennyt tuplasti edelliseen
vuoteen verrattuna.
Pankinranta. Liikehuoneistoihin ei saatu vuokralaisia, joten tuloarvio alittui. Myös
lämmityskulut ovat olleet arvioitua korkeammat.
Seurakuntatalo, Köyliö. Tuloarvio alittui.
Seurakuntatalo, Säkylä. Tuloarvio alittui.
Pihlavan leirikeskus. Tuloarvio alittui. Lisäksi Pihlavassa on jouduttu tekemään
erilaisia koneiden ja laitteiden sekä kiinteistön kunnossapitotöitä, joihin ei ole
talousarviossa varauduttu.

_______________________________________________________________________________
____

Tark
nimik.

----------

----------

SÄKYLÄ-KÖYLIÖN SEURAKUNTA

KIRKKOVALTUUSTO 01.02.2018
PÖYTÄKIRJA 1 /2018

Esitys (TH):
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratulojen 11 065 euron
siirron testamenttirahaston talousarvioon, jolloin talousarvio ja toteuma näkyvät
oikealla tulosyksiköllä ja myöntää kiinteistötoimen pääluokalle lisämäärärahaa 34 500
euroa. Vuoden 2017 talousarvion loppusumma muodostuu lisämäärärahan johdosta 31
745 euroa alijäämäiseksi.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuokratulojen 11 065
euron siirron testamenttirahaston talousarvioon, jolloin talousarvio ja toteuma näkyvät
oikealla tulosyksiköllä ja myöntää kiinteistötoimen pääluokalle lisämäärärahaa 34 500
euroa. Vuoden 2017 talousarvion loppusumma muodostuu lisämäärärahan johdosta 31
745 euroa alijäämäiseksi.

7§ Kirkkovaltuusto 01.02.2018
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOSESITYS JA LISÄMÄÄRÄRAHA
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen mukaan vuokratulojen 11 065 euron siirron
testamenttirahaston talousarvioon, jolloin talousarvio ja toteuma näkyvät oikealla
tulosyksiköllä ja myöntää talouspäällikön korjaamien
lukujen mukaisesti
kiinteistötoimen pääluokalle lisämäärärahaa 36 395,00 euroa. Vuoden 2017
talousarvion loppusumma muodostuu lisämäärärahan johdosta 33 640,32 euroa
alijäämäiseksi.
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8 § Kirkkovaltuusto 01.02.2018
MUUT KOKOUKSELLE ESITETYT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

9 § Kirkkovaltuusto 01.02.2018
ILMOITUSASIAT
 kirkkoneuvoston kokous ma 26.02.2018 klo 17.30

10 § Kirkkovaltuusto 01.02.208 PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen kello 18.40
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