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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikkona 29.3.2017 klo 16.27 – 20:02

Paikka

Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6
Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Läsnä

Esa Mierlahti
Lasse Virtanen
Tytti Hyytiä
Olli Laivo
Mika Sjöblom
Marjo-Riitta Tuominen
Heikki Wala
Ilpo Valtonen
Tuija Vaurio

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Vesa Kiertokari
Eila Polojärvi
Tuija Lankinen
Esko Halivaara
Juhani Kapiainen
Samuel Mäkinen
Sari Aaltonen

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.
talouspäällikkö
kappalainen
kappalainen poistui klo 18;30
kappalainen poistui klo 18:09
sihteeri

Marko Kivistö Laidun Design Oy § 36.

Poissa

Arja Kalliopaasi

kappalainen
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ASIALISTA:
31 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

32 §

Kokouksen laillisuus

33 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

34 §

Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

35 §

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

36 §

Selvitys kiinteistöjen hoidosta ja investointilistan tilanteesta

37 §

Kirkkoneuvoston edustajan valinta Kalannin kappelineuvostoon

38 §

Kirkkoneuvoston edustajan valinta Lokalahden kappelineuvostoon

39 §

Kirkkoneuvoston edustajan valinta Pyhämaan kappelineuvostoon

40 §

Kirkkoneuvoston edustajan valinta Uudenkaupungin
kappelineuvostoon

41 §

Kanttorin viran täyttäminen

42 §

Uudenkaupungin seurakunnan palvelusopimukset Suomen
Lähetysseuran kanssa

43 §

Papiston vapaa-aikasuunnitelma ajalle touko- syyskuu 2017

44 §

Hoitovapaa anomus (Ei julkinen asia)

45 §

Työsuhteen irtisanominen (Ei julkinen asia)

46 §

Seurakuntasihteerin sijaisuuden hoitaminen

47 §

Seurakunnan tasekirjan 2016 allekirjoittaminen ja jättäminen
tilintarkastukseen

48 §

Muut mahdolliset asiat

49 §

Viranhaltijapäätökset

50 §

Ilmoitusasiat

51 §

Muutoksenhaku

52 §

Päätösrukous ja kokouksen päättäminen
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31 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kappalainen Juhani Kapiainen
pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:27. Kappalainen Juhani
Kapiainen piti alkuhartauden.

32 § KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme
päivää ennen kokousta.
Esitys:

Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.

33 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

34 § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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35 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Heikki Wala ja Ilpo
Valtonen.
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heikki Wala ja Ilpo Valtonen.
Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Wala ja Ilpo Valtonen.

36 § SELVITYS KIINTEISTÖJEN HOIDOSTA JA INVESTOINTILISTAN TILANTEESTA
Laidun Design Oy:n, Marko Kivistön kanssa on tehty palvelusopimus
Uudenkaupungin seurakunnan kiinteistöjen asiantuntijatyöstä. Tavoitteena on
aineiston kerääminen kiinteistöstrategian tekemistä varten sekä talousarviossa
sovittujen investointien käynnistäminen, seuraaminen ja toteuttaminen. Marko
Kivistö esittelee ja käy läpi käynnissä olevat työt.

Talouspäällikön esitys:
Neuvosto merkitsee tiedoksi esitetyt asiat.

Päätös:

Neuvosto merkitsi tiedoksi esitetyt asiat.

37 § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALINTA KALANNIN
KAPPELINEUVOSTOON
Varsinaisten jäsenten lisäksi kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston valitsemalla
jäsenellä on mahdollisuus osallistua kappelineuvoston kokouksiin.
Tuomiokapitulin 26.8.2009 vahvistaman Kalannin kappeliseurakunnan
ohjesäännön 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisesti: ”Kirkkoherralla ja
kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta
ei päätöksen tekoon.”
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudeksi 20172018 edustajan Kalannin kappelineuvostoon.
On muutoksenhakuoikeus.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Ilpo Valtosen ehdotuksesta Marjo-Riitta
Tuomisen.

38 § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALINTA LOKALAHDEN
KAPPELINEUVOSTOON
Varsinaisten jäsenten lisäksi kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston valitsemalla
jäsenellä on mahdollisuus osallistua kappelineuvoston kokouksiin.
Tuomiokapitulin 26.8.2009 vahvistaman Lokalahden kappeliseurakunnan
ohjesäännön 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisesti: ”Kirkkoherralla ja
kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta
ei päätöksen tekoon.”
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudeksi 20172018 edustajan Lokalahden kappelineuvostoon.
On muutoksenhakuoikeus.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Ilpo Valtosen esityksestä Tytti Hyytiän.

39 § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALINTA PYHÄMAAN
KAPPELINEUVOSTOON
Varsinaisten jäsenten lisäksi kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston valitsemalla
jäsenellä on mahdollisuus osallistua kappelineuvoston kokouksiin.
Tuomiokapitulin 26.8.2009 vahvistaman Pyhämaan kappeliseurakunnan
ohjesäännön 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisesti: ”Kirkkoherralla ja
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta
ei päätöksen tekoon.”
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudeksi 20152016 edustajan Pyhämaan kappelineuvostoon.
On muutoksenhakuoikeus.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Heikki Walan.

40 § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALINTA UUDENKAUPUNGIN
KAPPELINEUVOSTOON
Varsinaisten jäsenten lisäksi kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston valitsemalla
jäsenellä on mahdollisuus osallistua kappelineuvoston kokouksiin.
Tuomiokapitulin 26.8.2009 vahvistaman Uudenkaupungin kappeliseurakunnan
ohjesäännön 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisesti: ”Kirkkoherralla ja
kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta
ei päätöksen tekoon.”
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudeksi 20172018 edustajan Uudenkaupungin kappelineuvostoon.
On muutoksenhakuoikeus.
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Marjo-Riitta Tuomisen esityksestä Lasse
Virtasen.

41 § KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kirkkovaltuusto päätti 27 §/2016 perustaa Uudenkaupungin seurakuntaan
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran (nk. B-virka).
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Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n mukaan kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan
ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä,
johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 11 tai 12 §:stä muuta johdu taikka jollei
kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen.
Vastaava kanttori valmisteli viran täyttöä seuraavasti:
- to 19.1.2017 virka julistettiin haettavaksi - ilmoitus Kotimaa-lehteen,
hakuilmoitus seurakunnan kotisivuille, kirkon rekry (Oikotie), muut kanavat,
sosiaalinen media
- pe 10.2.2017 klo 15 hakuaika päättyi.
Määräaikaan mennessä virkaan oli tullut kaksi hakemusta, hakijoista vain toinen,
musiikin kandidaatti, Mu.T. Kari Vuola, on virkaan pätevä.
Haastatteluryhmä (vastaava kanttori, kirkkoherra, musiikillinen asiantuntija Jaana
Vasama ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Lasse Virtanen) haastatteli Kari
Vuolaa maanantaina 6.3.2017 ja pohti viranhaun tilannetta.
Kari Vuola on hoitanut seurakunnassa kanttorin virkaa vt:nä 8.11.2016 alkaen.
Haastattelun ja viranhoidossa syntyneen kokemuksen perusteella
haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää musiikin kandidaatti, Mu.T. Kari
Vuolaa valittavaksi Uudenkaupungin seurakuntaan ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävän kanttorin virkaan (nk. B-virka).
Viran palkkaus määräytyy KirVESTES, vaativuusryhmä 601:n mukaisesti. Virassa
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun
tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan (KL 6:16) sekä laissa lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoitettu
rikosrekisteriote.
Kirkkoneuvoston jäsenillä on mahdollista tutustua hakemuksiin ennen kokousta
taloustoimistossa tai kokouspaikalla.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Kari Vuolan Uudenkaupungin
seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään
kanttorin virkaan (nk. B-virka) 1.4.2017 alkaen.
On muutoksenhakuoikeus.
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Kirkkoneuvosto valitsi Kari Vuolan Uudenkaupungin
seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään
kanttorin virkaan (nk. B-virka) 1.4.2017 alkaen.

42 § UUDENKAUPUNGIN SEURAKUNNAN PALVELUSOPIMUKSET SUOMEN
LÄHETYSSEURAN KANSSA

Suomen Lähetysseura on halunnut päivittää sopimukset. Ne on päivitetty
lähinnä muodollisesti ja sopimussummiin tai sisältöihin ei ole tullut
muutoksia. Nimikkosopimuksia kutsutaan nyt palvelusopimuksiksi.
Poikkeuksena on yksi uusi sopimus. Liitteenä tämän Riikka Leskisen
sopimuksen kuvaus ja hankekuvaus Thaimaan kirkon seurakuntatyön
kehittämisestä (Thaimaan ev.lut.kirkon seurakuntyö), liite nro 1 § 42.
Uuden Riikka Leskisen sopimuksen tarkistuspisteeksi on määritelty
15.1.2018, koska hänen suunniteltu työkauden kesto on 12 kuukauden
mittainen. Sopimus alkamisajankohdaksi on asetettu 1.3.2017, koska
suunniteltu työkausi kestää tammikuuhun 2018 asti. Muille sopimukselle
(Israel, Nepal, Thaimaa, Pakistan ja Sari-Johanna Kuittilo) on
tarkistuspisteeksi asetettu 1.12.2018.
Uudenkaupungin seurakunnan puolesta asiaa on valmistellut kappalainen
Juhani Kapiainen yhdessä eri kappelien lähetyksestä vastaavien
kanssa. Uusi sopimus liittyy Kalannin kappelin lähetystyöhön ja siitä on
sovittu Satu Laivon kanssa.
Juhani Kapiainen esittelee asian tarkemmin kokouksessa.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto
1) merkitsee tiedoksi
2) hyväksyy uuden Riikka Leskistä ja Thaimaan kirkon
seurakuntatyön kehittämisestä koskevan sopimuksen.
On muutoksenhakuoikeus.
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Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi. Hyväksyi uudet Riikka Leskistä
sekä Thaimaan kirkon seurakuntatyön kehittämistä koskevat
sopimukset.

43 § PAPISTON VAPAA-AIKASUUNNITELMA AJALLE TOUKO - SYYSKUU 2017
Uudenkaupungin seurakunnan papiston vapaa-aikasuunnitelma ajalle
toukokuu-syyskuu 2017 sisältää myös kesällä pidettävät vuosilomat.
Suunnitelma, liite nro 1 § 43.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Uudenkaupungin
seurakunnan papiston vapaa-aikasuunnitelman ajalle touko-syyskuu
2017.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

44 § HOITOVAPAA ANOMUS (Ei julkinen asia)

45 § TYÖSUHTEEN IRTISANOMINEN (Ei julkinen asia)

46 § SEURAKUNTASIHTEERIN SIJAISUUDEN HOITAMINEN
Jenni Laurila on hoitanut ja hoitaa parhaillaan seurakuntasihteerin tehtävää
Uudenkaupungin seurakunnassa kirkkoneuvoston päätöksillä (155 §/2014, 82
§/2015 ja 66 §/2016) 30.8.2017 asti. Seurakuntasihteerin palkkaus on
vaativuusryhmän 403 mukainen.
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Seurakuntasihteerin työajasta on nyt määritetty 40 % taloushallintoon sisältäen
palkanlaskennan yhteyshenkilön tehtävät, josta maksetaan lisäkorvauksena 150
€/kk.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Jenni Laurilan hoitamaan
seurakuntasihteerin sijaisuutta alkaen 1.9.2017 ja jatkuen 31.9.2018
saakka, jotta tehtävien vaihto/perehdyttäminen sujuu joustavasti.
On muutoksenhakuoikeus
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi Jenni Laurilan hoitamaan sijaisuutta esityksen
mukaisen ajaksi.

47 § SEURAKUNNAN TASEKIRJAN 2016 ALLEKIRJOITTAMINEN JA JÄTTÄMINEN
TILINTARKASTUKSEEN
Ennen kuin seurakunnan tilinpäätös jätetään tilintarkastukseen kirkkoneuvosto
allekirjoittaa sen. ”Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen
kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai
yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy
tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.”
(Kirkkojärjestys 15 luku 5 § mom. 4)
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n JHTT Pertti Keskinen on 9.2.2017 ja
2.3.2017 alustavassa tilintarkastuksessa tutustunut tilinpäätökseen (1.1.2016
alkaen: KL 15 luvun 7 §:n mukaan tilintarkastajan tulee olla JHT- tilintarkastaja
tai tilintarkastusyhteisö.)
Kirkkoneuvoston tulee tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen
käsittelystä. ”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä
esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi.” (Kirkkojärjestys 15 luku 5 § mom. 1).
Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä
tilinpäätöksen liitetietoineen sisältämä seurakunnan tasekirja
vuodelta 2016 lähetetään postitse kirkkoneuvoston jäsenille 27.3.2017
liite nro 1 § 47.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Tasekirja pitää sisällään myös investointien toteumavertailun.

Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy
vuonna 2016 toteutuneet investoinnit
2. Kirkkoneuvosto
a) allekirjoittaa Tasekirjan vuodelta 2016 ja jättää sen
tilintarkastukseen.
b) esittää tilinpäätöksen tuloksen kirjaamista edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.
Päätös:

1. Kirkkoneuvosto hyväksyi vuonna 2016 toteutuneet investoinnit.
2. Kirkkoneuvosto
a) Allekirjoitti tasekirjan vuodelta 2016.
b) päätti että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti että Uudenkaupungin
seurakunnassa laaditaan strategia kevään 2017 aikana.
Strategian yhteydessä tehdään myös talouden
tasapainottamisohjelma joka koskee vuosia 2018 – 2020.

48 § MUUT ASIAT
Uudenkaupungin kaupungin mahdollinen muistamien
400-vuotisjuhlapäivänä 19.4.2017.
Päätös:
Uudenkaupungin seurakunta huomioi Uudenkaupungin
kaupungin 400-vuotisjuhlapäivää 400 eurolla.

49 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
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Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Kirkkoherra Esa Mierlahti:
Kipa päätös 7 - 30 / 2017
2 / 2017

27.3.2017 Osittainen opintovapaa

Talouspäällikkö Tuija Lankinen:
Kipa päätös 8 – 39 / 2017
6 / 2017
7 / 2017
8 / 2017
9 / 2017
10 / 2017
11 / 2017
12 / 2017
13 / 2017

10.1.2017
10.1.2017
30.1.2017
30.1.2017
23.3.2017
30.1.2017
27.2.2017
27.2.2017

Sopimuksen hyväksyminen
Sopimuksen hyväksyminen
Palvelusopimuksen hyväksyminen
Palvelusopimuksen hyväksyminen
Urkuhuoltosopimuksen hyväksyminen
Tarjouksen hyväksyminen kuntokatselmuksista
Tarjouksen hyväksyminen
Ostolaskujen hyväksyminen

Lapsityönohjaaja Minna Rautanen:
Kipa päätös 9 – 10 / 2017
Kipan viranhaltijapäätösluettelo nähtävänä kokouksessa.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.

50 § ILMOITUSASIAT
1) Tuomiokapitulin päätös rovastikuntajaon muuttamisesta, liite nro 1 § 50.
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2) Turun arkkihiippakunnan johtavien viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöpuheenjohtajien kokous järjestetään Turun kristillisellä opistolla
24.4.2017. Kutsu jaettu kutsutuille.
3) Kokouskalenteri keväälle:
- Ohjausryhmän kokous keskiviikkona 3.5.klo 16.15.
- Kirkkoneuvoston kokous keskiviikkona 17.5. klo 16.30.
- Kirkkovaltuuston kokous torstaina 1.6. klo 17.30

Strategiatyöskentelypäivät: perjantai 28.4. ja maanantai 15.5. klo 8:30 alkaen.
4) Uudenkaupungin seurakunta on hankkinut omistukseensa Santtion Rastin osakkeet
kirkkoneuvoston 2/2017, 15.2.2017 päätöksen mukaisesti ja saanut niistä osakekirjat.
5) Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 2/2017, 15.2.2017 tarjouksen Kalannin
Kaukjärvellä olevasta maapalstasta, kiinteistötunnus 895–491-6-36.
Ostajat ovat hyväksyneet heille ilmoitetut hinnat.
6) Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmelta vetoomus, että tulevan vuoden
talousarvion laatimisen yhteydessä otettaisiin huomioon lahjoitus Ylivieskan
seurakunnan uuden kirkon rakentamiseen. Liite nro 2 § 50.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

51 § MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan, liite nro 1 § 51.

52 § PÄÄTÖSHARTAUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:02.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto
Esa Mierlahti
kirkkoherra, puheenjohtaja
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Sari Aaltonen
toimistosihteeri, sihteeri

--------Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

Heikki Wala
pöytäkirjan tarkastaja

Ilpo Valtonen
pöytäkirjan tarkastaja

Tämä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan
taloustoimistossa, Koulukatu 6, 30.3.- 20.4.2017 välisenä aikana klo 9–13.
Sari Aaltonen, kirkkoneuvoston sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

