JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keskustan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
09.04.2015
PÖYTÄKIRJA
15.04.2015

4/2015

AIKA

ke 15.04.2015 klo 16.00. Kahvitarjoilu klo 15.30 alkaen Taukotilassa.

PAIKKA

Kerhohuone, Cygnaeuksenkatu 8, Jyväskylä

1

Sivu / §
Alkuhartaus ja kokouksen avaus
2 41

Sihteerin valinta

2 42

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 43

Työjärjestyksen hyväksyminen

3 44

Pöytäkirjan tarkastajat

3 45

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

3 46

Kolehtisuunnitelma touko-elokuulle 2015 (liite 1)

4 47

Alueseurakunnan ympäristötyöryhmän kokoonpano

4 48

Keskustan alueseurakunnan tiloja koskeva selvitys (liite 2)

6 49

Ystävyysseurakuntavierailun siirtyminen

8 50

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

8 51

Seuraava kokous

8 52

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

8 53

Kokouksen päättäminen

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Kaisa Tuomelle p. 040 535 0492 tai
sähköpostitse kaisa.tuomi@evl.fi sekä ilmoittamaan suoraan omalle varajäsenelle.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keskustan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
09.04.2015
PÖYTÄKIRJA
15.04.2015

4/2015

2

OSALLISTUJALUETTELO
AIKA

ke 15.04.2015 klo 16.00. Kahvitarjoilu klo 15.30 alkaen Taukotilassa.

PAIKKA

Kerhohuone, Cygnaeuksenkatu 8, Jyväskylä

JÄSENET/LÄSNÄ
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinainen jäsen:
Wilhelms Pipsa
Räty Eero
Alander Anna
Hauru Liina
Junttila Pirjo-Liisa
Kakkuri Antti
Lampinen Erkki
Lappalainen Juha

Henk.koht. varajäsen:
(Ylimaunu Veera)
(Tolonen Marko)
(Ruokonen Anna)
(Koskinen Sari)
(Puhakka Ilkka)
(Mikkola Arto)
(Luhtaniemi Maria)
(Juusela Jukka)

Seppo Wuolio

aluekappalainen

Sihteeri

Pirtala Tuija

kappalainen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Viitala Arto
Jegoroff Mikko

kirkkoherra
KN:n edustaja

Alkuhartaus

Aluekappalainen Seppo Wuolio piti alkuhartauden, virsi 449.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

41 §
Sihteerin valinta

Alueneuvoston sihteerin tehtävät on sisällytetty kappalainen Tuija Pirtalan
tehtäväkuvaan. Hänen ollessaan vuosilomalla sihteeriksi on nimettävä toinen
henkilö.

Esitys

Alueneuvosto valitsee kokouksen sihteeriksi Kaisa Tuomen.

Päätös

Alueneuvosto valitsi kokouksen sihteeriksi Kaisa Tuomen.

42 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Alueseurakunnan johtosäännön 4 §:n 2 mom. mukaan kutsu alueneuvoston
jäsenille on lähetettävä kirjallisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja
kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu 09.04.2015.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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43 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys

Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämä kokouksen
työjärjestykseksi.

44 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Alueseurakunnan johtosäännön 7 §:n 2 mom. mukaan ”pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
alueneuvosto kokouksessaan.” Vakiintuneena käytäntönä on ollut ensin
mainittu vaihtoehto.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kakkuri ja Erkki Lampinen.

45 §
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin osallistujalistan mukaisesti.

46 §
Kolehtisuunnitelma touko-elokuulle 2015 (liite 1)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Jyväskylän seurakunnassa alueseurakunnan johtosäännön mukaisesti
alueneuvoston tehtäviin kuuluu hyväksyä kolehtisuunnitelmat niiden
pyhäpäivien osalta, jotka eivät ole kirkkohallituksen määräämiä ns. virallisia
kolehteja.
Edellinen kolehtisuunnitelma (tammi-huhtikuu 2015) laadittiin
alueneuvostossa asian käsittelyn yhteydessä siten, että alueneuvosto nimesi
esityksessä kaikki avoimeksi jätetyt kolehtikohteet huomioiden
kirkkohallituksen luettelon suositeltavista kolehtikohteista.
Tämän kertaiseen esitykseen on myös jätetty useita kolehteja avoimeksi,
kokouksessa nimettäväksi. Osa alueneuvoston päätettävissä olevista
kohteista on kuitenkin esitykseen kirjattu. Ne ovat eri syistä perusteltuja, mm.
konfirmaatiopyhiin esitetään kolehtikohteita, joilla olisi kosketuspintaa nuorten
ja perheiden elämään. Samoin esityksessä on huomioitu joitain kolehteja,
joita alueneuvostossa on aiemmin pidetty tärkeinä. Myös ystävyysseurakuntamme taloudelliseen tulemiseen Unkarin Debrecenissä esitetään yhtä
kolehtia.
Liitteenä olevan kirkkohallituksen kolehtikohdeluettelon lisäksi
kolehtisuunnitelmaa laadittaessa on hyvä muistaa alueneuvostossa aika ajoin
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ollut esillä erityinen toive siitä, että oman alueseurakunnan diakonisen avun
tarpeessa oleville voisi kerätä enemmän kuin yhden kolehdin jaksoa kohti.
Esitys

Alueneuvosto nimeää sen vapaasti nimettävissä olevat kolehtikohteet ja
hyväksyy kolehtisuunnitelman touko-elokuulle 2015.

Päätös

Alueneuvosto päätti sen vapaasti nimettävissä olevat kolehtikohteet toukoelokuulle 2015 liitteenä 1. olevan kolehtisuunnitelman mukaisesti.

47 §
Alueseurakunnan ympäristötyöryhmän kokoonpano
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Kirkkoneuvosto on käsitellyt ympäristötyötä 18.2.2015 ja pyytänyt
alueneuvostoja nimeämään ympäristötyöryhmät toimikaudelle 2015-2018.
Kirkkoneuvoston pyynnössä nimetä ympäristötyöryhmä ei määritellä sen
kokoonpanoa eikä kokoa, mutta käytännön kannalta on suotavaa, että siihen
nimetään niin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä kuin myös seurakuntalaisia.
Alueneuvosto nimesi Keskustan alueseurakunnan ympäristötyöryhmään
vuosille 2015-2018: aluekappalainen Seppo Wuolion ja alueneuvoston
edustaja Arto Mikkolan sekä kaksi työntekijää ja kaksi seurakuntalaista, joiden
nimeäminen jäi seuraavaan kokoukseen.
Esitys

Alueneuvosto täydentää alueseurakunnan ympäristötyöryhmää nimeämällä
siihen työntekijäedustajina Pirjo-Riitta Aarnimetsä-Laitisen ja Johanna
Kontisen. Seurakuntalaisedustajien nimet eivät esityslistan postitusvaiheessa
ole vielä selvillä, esitys heidän nimeämisekseen tuodaan kokoukseen.
Kokoonkutsujana ensimmäiseen kokoukseen toimii Seppo Wuolio.

Päätös

Alueneuvosto täydensi ympäristötyöryhmää nimeämällä siihen
työntekijäedustajina Pirjo-Riitta Aarnimetsä-Laitisen ja Johanna Kontisen sekä
seurakuntalaisista Jaro Karkisen. Työryhmää täydennetään tarvittaessa
seuraavassa alueneuvoston kokouksessa.

48 §
Keskustan alueseurakunnan tiloja koskeva selvitys (liite 2)
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Alueneuvostossa 12.2.2015, § 23 käsiteltiin Keskustan alueseurakunnan
toimitilojen tämänhetkistä tilannetta.
Keskustan alueseurakunta on viime vuosina joutunut kamppailemaan
erityisesti tilakysymysten kanssa. Keljon ja Lohikosken kirkosta
luopumisen jälkeen Kaupunginkirkko on ainoa pysyvästi käytössämme
oleva tila, mutta se on kaupunkikuvassa keskeisenä maamerkkinä
jäänyt seurakunnan investointisuunnitelmissa viime aikoina huomiotta.
Kirkon kunnossapito on jäänyt eteen tulevien vuosittaisten
korjaustoimenpiteiden asteelle. Vuonna 2008 alueneuvosto lähetti
silloisen kaupunkiseurakunnan kirkkoneuvostolle Kaupunginkirkkoa
koskevan kehittämissuunnitelmansa, jonka kirkkoneuvosto merkitsi
tiedoksi, mutta tällöin asia ei edennyt konkreettisiin toimiin.
Suunnitelmassa kiinnitettiin huomiota mm. kirkkotilan toimivuuteen
(mukaan lukien esteettömyys), sakastin, eteistilan, kirkkotekstiilien
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säilytystilojen, henkilökunnan sosiaalisten ja wc-tilojen
olemattomuuteen tai puutteelliseen varusteluun.
Alueseurakunnalla on em. kehittämissuunnitelman jatkoksi viime
aikoina virinnyt uusia ajatuksia, jotka lähtevät siitä, että kirkkotila voisi
palvella muutakin kuin vain jumalanpalvelus- ja musiikkielämää.
Vuoden 2015 toimintasuunnitelmassamme mainitaan Avoin kirkko –
toiminta, joka lähtee ajatuksesta, että kirkko olisi ihmisille päiväaikaan
avoin paikka tulla ja kohdata seurakunnan työntekijöitä ja muita
seurakuntalaisia. Tämä olisi mahdollista esim. siten että urkuparven
alla oleva tila erotetaan siirrettävällä lasiseinällä salin etuosasta ja
takimmaiset penkit poistetaan. Takaosaa voisi tällöin käyttää
moneen tarkoitukseen: eri kokoisten ryhmien kokoontumisiin,
kirkkokahvilana, pappien / diakonien päivystyspaikkana,
sielunhoidollisen kohtaamiseen ja rippiin, pyhäkouluun messun aikana,
morsiushuoneena jne.
Ennen Suomen itsenäisyyden aikaa rakennetun (v. 1880)
Kaupunginkirkon mahdollisia rakenteellisia muutostöitä rajoittaa sen
asema suojeltuna arvorakennuksena. Aluekappalaisen tiedusteltua
sekä Keski-Suomen museosta että museovirastosta
suojelumääräysten vaikutuksista mahdollisiin kehityshankkeisiin on
muodostunut käsitys, että perustelluista toiminnallisista tarpeista käsin
kirkkosaliin on mahdollista tehdä huomattaviakin muutostöitä sillä
edellytyksellä, että tila on tarvittaessa palautettavissa alkuperäiseen
tilaan. Nykynäkemyksen mukaan suojeltu kiinteistö pysyy paremmassa
kunnossa, kun siellä on elämää ja toimintaa.
Kokonaisuutta ja muita käytössämme olevia tiloja ajatellen Keskustan
alueseurakunta on ruutukaava-alueella tällä hetkellä jatkuvassa
muutostilassa. Nuorisotyöllä ja varhaiskasvatuksella on toimivat
evakkotilat, samoin Lohikoski-Lahjaharjun alueella, jossa
kokoonnumme tilapäisesti Lahjaharjun kappelin tiloissa. Kiinteistö on
hieman syrjässä, mutta toiminnallisista rajoitteistaan huolimatta
palvelee eri työmuotoja kohtuullisen hyvin. Kookkaampaa
seurakuntasalia monimuotoiseen yhteisölliseen kokoontumiseen meillä
ei tässä vaiheessa ole, lukuun ottamatta Kaupunginkirkon kirkkosalia,
mutta se ei nykyasussaan tue yhdessäoloa muuten kuin edestä
johdettavan luento- tai jumalalanpalvelustoiminnan muodossa.
Toimisto- ja työtilojen osalta ollaan tällä hetkellä valmistelemassa
siirtymistä nykyisistä evakkotiloista uusiin evakkotiloihin. Niissä
joutunemme toimimaan vielä useamman vuoden, ennen kuin
mahdollisesti / toivon mukaan pääsemme pysyviin tiloihin, jollaisiksi
keskusseurakuntataloa ollaan muokkaamassa. Pysyviin tiloihin on
kaavailtu mahdutettavan Keskustan alueseurakunnan lisäksi muutkin
toiminnot, jotka kiinteistössä ovat aiemminkin sijainneet.
Alueseurakunnan tavoitteena on saada Jyväskylän seurakunnan
kiinteistöstrategian määritelmän mukainen seurakuntakeskus, jossa
voimme rakentaa omaa seurakunnallista identiteettiämme ja vaalia
hengellistä elämää toimintaympäristössämme.
Kaikkien edellä mainittujen toimitiloja koskevien asioiden tavoittelussa
ja kehittämisessä alueneuvostolla voi olla aloitteellinen rooli
työyhteisön ja seurakuntatyön tukemisessa. Yksi mahdollinen tapa on
alueneuvoston johtosäännössä mainittu työryhmän asettaminen
selvittämään vaihtoehtoja asiallisten ja tarkoituksenmukaisten
toimitilojen saamiseksi ja esittelemään niitä kirkkoneuvostolle.
Esitys

Alueneuvosto keskustelee Keskustan toimitilojen
nykytilanteesta ja päättää mahdollisista toimenpiteistä
tilanteen kohentamiseksi.
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Alueneuvosto keskusteli Keskustan toimitilojen
nykytilanteesta ja päätti perustaa tilatyöryhmän
kartoittamaan alueseurakunnan tilatarpeita ja siitä
nousevia toimenpide-esityksiä varten. Työryhmään
nimettiin Pipsa Wilhelms, Juha Lappalainen, Seppo
Wuolio, Liina Hauru ja keskustan työyhteisön edustaja.
Työryhmä tuo esityksensä 15.4.2015 alueneuvoston
kokoukseen.

______________________
Työryhmän kokoontumisille ei pääsiäisen alla tahtonut löytyä aikaa, joten
aluekappalaisen ehdottamana puheenjohtajan kanssa sovittiin menettelystä,
että aluekappalainen laatii alueneuvoston käsittelyyn luonnoksen selvitykseksi
Keskustan alueseurakunnan tilatarpeista ja toimenpiteistä niiden
kehittämiseksi.
Selvitys, joka pohjautuu yllä olevaan, edellisen kokouksen esittelytekstiin,
sisältää konkreettisia kysymyksiä kirkkoneuvostolle siitä, millä tavoin
Keskustan alueseurakunnan avoinna olevat tilakysymykset tullaan
ratkaisemaan niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.
Esitys

Alueneuvosto
1) keskustelee aluekappalaisen laatimasta alueseurakunnan tiloja
koskevasta selvityksestä ja siinä esitetyistä ehdotuksista toimenpiteiksi
tila-asioiden kuntoon saattamiseksi sekä kysymyksistä kirkkoneuvostolle,
minkälaisiin toimiin se aikoo ryhtyä asian edistämiseksi, ja
2) hyväksyy selvityksen ja lähettää sen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös

Alueneuvosto keskusteli Keskustan alueseurakunnan tilakysymyksestä
aluekappalaisen laatiman kirjelmäluonnoksen pohjalta ja päätti lähettää
kirjelmän (liite 2) kirkkoneuvostolle, esittäen että kirkkoneuvosto:
1) ryhtyy tarvittaviin toimiin järjestääkseen Keskustan alueseurakunnalle
tarvittavat toimitilat seurakunnan kiinteistöstrategian mukaisesti
huomioiden tilatarpeet ydinkeskustan ja Lohikosken lisäksi myös
erityisesti Keljon, Lutakon ja Kankaan alueilla.
2) kiinnittää huomiota Kaupunginkirkon kunnossapito- ja peruskorjaustarpeisiin, jotka nousevat sekä rapistuvan kiinteistön että toiminnan
tarpeista käsin.
3) Vanha Pappila pidetään nykyisessä käytössä kokoontumistilana niin
kauan että seurakunnan tila-asiat on muilta osin ratkaistu ja saatu
käyttöön.
4) valmistelee Kaupunginkirkon kehittämissuunnitelman sisällyttämistä
seurakunnan toimitilasuunnitelmien kokonaisuuteen myös tarvittavin
määrärahavarauksin.
5) pyytää kiinteistöhallinnolta vielä laskelmat siitä, millä kustannuksilla ja
toimenpiteillä Lohikosken kirkko on korjattavissa seurakunnan käyttöön.

49 §
Ystävyysseurakuntavierailun siirtyminen
(Esittelijä Seppo Wuolio, puh. 050 521 5415)
Alueneuvoston kokouksessa 25.3.2015 käsiteltiin Keskustan
alueseurakunnan ystävyysseurakunnasta, Unkarin Debrecenistä tullutta
kutsua osallistua siellä järjestettäville alueellisille lähetysjuhlille 15.-17.5.2015.
Kutsu tulee melko nopealla aikataululla, mutta vierailun oltua alun perin
ystävyysseurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmissa, vierailu voisi

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Keskustan alueseurakunta

ESITYSLISTA
09.04.2015
PÖYTÄKIRJA
15.04.2015

ALUENEUVOSTO

4/2015

7

olla mahdollinen. Kysymys olisi max 4 hengen vierailusta ja
osallistumisesta tapahtumaan sekä tutustumisesta
ystävyysseurakuntamme elämään. Vastaavanlainen vierailu
Debrecenissä tehtiin viimeksi v. 2007. Tällöin mukana olivat
aluekappalainen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja sekä lapsityön ja
nuorisotyön työalasihteerit.
Ystävyysseurakuntatyössä Unkarin Debrecen on nimetty Keskustan
alueseurakunnan ja kirkkoneuvoston päätöksellä 18.2.2015 myös
Kuokkalan ystävyysseurakunnaksi. Viime vuosien toimintasuunnitelmissa on ollut maininta mm. rippikouluryhmän viemisestä
Debreceniin. Eri syistä johtuen suunnitelma on siirtynyt eteenpäin,
mutta nyt esitetyn kutsun myötä näyttää siltä, että rippikouluvierailukin
voisi toteutua v. 2016 Keskustan alueseurakunnan ja YSP:n
yhteistyönä. Tämänkertaisen matkan tarkoituksena olisi siis - paitsi
osallistua lähetystapahtumaan ja tutustua Debrecenin seurakunnan
toimintaan - myös valmistella tulevaa rippikoulua.
Vierailuun sisältyvän ohjelman perusteella on syytä harkita ryhmän
kokoonpanoa. Yhteistyön ja rippikoulun näkökulmasta on perusteltua,
että mukana olisi työntekijä, joka edustaa rippikoulutyötä, mahdollisesti
myös lähetystyötä. Luottamushenkilöiden ja / tai seurakuntalaisten
edustus olisi sekin perusteltua. Myös Kuokkalan alueseurakunnalle
olisi syytä tarjota mahdollisuus osallistua vierailuun.
Ystävyysseurakuntavierailun suunnittelu on vielä alkuvaiheessaan,
mutta kutsuun olisi hyvä vastata myöntävästi ja ryhtyä valmistelemaan
matkaa ja kartoittaa vierailun osallistujia niin Keskustan
alueseurakunnassa kuin Kuokkalassa ja YSP:ssa. Käytännössä
aluekappalainen (Wuolio) toimii yhteyshenkilönä seurakuntien välillä ja
huolehtii vierailun järjestelyistä.
Päätös:

Alueneuvosto keskusteli ystävyysseurakuntavierailukutsusta. Aluekappalainen Seppo Wuolio valmistelee
asiaa. Tarkemmat matkasuunnitelmat tuodaan tiedoksi
seuraavassa alueneuvoston. kokouksessa 15.4.2015.

________________
Aluekappalainen Seppo Wuolion tiedusteltua Debrecenin seurakunnasta,
kirkkoherra Zoltan Rez-Nagylta kutsuun liittyviä tarkempia tietoja, ilmeni, että
kutsu oli luonteeltaan epävirallinen, ja lopulta vailla seurakunnan hallinnollista
päätöstä ja kirkkoherran aloitetta. Näin ollen vierailukutsu oli tällaisenaan
vailla perusteita.
Kirkkoherra Rez-Nagy kuitenkin mainitsi sähköpostiviestissään 1.4.2015, että
”After easter begins our church-building restoration. It will be ready in early
autumn. So we plan a big feast in our perish, for this event invite You. The
date is:3 october 2015.”
Näin ollen vierailu olisi näillä näkymin toteutumassa lokakuun alussa 2015,
jolloin seurakunnan peruskorjattu kirkko otetaan juhlallisesti käyttöön.
Ilmennyt aikataulumuutos on Jyväskylän seurakunnassa siinä mielessä
myönteinen asia, että matkasuunnitelmien tekemiseen Kuokkalan
alueseurakunnan ja yhteisen seurakuntapalvelun kanssa jää paremmin aikaa.
Aiemmassa valmistelussa esillä olleet painotukset matkaohjelmassa
toiminevat suuntaviivoina jatkossakin, sillä lisäyksellä, että Debrecenin kirkon
käyttöönottojuhla tuo siihen uutta sisältöä.
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Esitys

Alueneuvosto merkitsee tiedoksi ystävyysseurakuntavierailua koskevat
aikataulumuutokset. Aluekappalainen jatkaa vierailun valmistelua ja
yhteydenpitoa sekä Debrecenin seurakunnan että Kuokkalan
alueseurakunnan ja yhteisen seurakuntapalvelun kanssa.

Päätös

Alueneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

50 §
Muut esille tulevat asiat
Esitys

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

51 §
Seuraava kokous
Esitys

Seuraava alueneuvoston kokous pidetään ke 3.6.2015 klo 16.00 alkaen,
Kerhohuoneessa, Cygnaeuksenkatu 8 Jyväskylä.

Päätös

Seuraava alueneuvoston kokous pidetään ke 3.6.2015 klo 16.00 alkaen,
Kerhohuoneessa, Cygnaeuksenkatu 8 Jyväskylä.

52 §
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/ valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

53 §
Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.
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Keskustan alueseurakunta
ALUENEUVOSTO

ESITYSLISTA
09.04.2015
PÖYTÄKIRJA
15.04.2015

Allekirjoitukset
PIPSA WILHELMS
puheenjohtaja

KAISA TUOMI
sihteeri

Käsitellyt asiat

41 - 53 §

Pöytäkirjan
tarkastus

Kirkkoherranvirastossa

17.04.2015

ANTTI KAKKURI

ERKKI LAMPINEN

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Kirkkoherranvirastossa

18.04. - 01.05.2015
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

09.04.2015

Todistaa

TIINA AVELA
ilmoitustaulun hoitaja

Allekirjoitukset

4/2015
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