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--

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi
kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka
aikana veisattiin virsi 509.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista on postitettu hallintovirastosta 20.8.2015.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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167
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Pesonen ja Marja-Sisko Pihl.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 2.9 – 16.9.2015 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

168
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

169
ERON MYÖNTÄMINEN IINES LAMPILALLE YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ
Esityslistan liitteenä on Iines Lampilan 15.5.2015 päivätty kirje, Liite 1,
jossa hän henkilökohtaisiin syihin vedoten pyytää eroa luottamustoimista.
Iines Lampila on tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen ja
yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen.
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 §:n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa
mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä
pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen,
jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi.
Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on 26.5.2015/
§ 85 myöntänyt Iines Lampilalle eron seurakuntaneuvoston jäsenyydestä
ja kutsunut hänen tilalleen samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäisen
varajäsenen, Mauri Pesosen.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi;
-

Kirkkoneuvosto:

että Iines Lampilalle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

170
DIAKONI JARMO TARKKOSEN VIRKAVAPAUSANOMUS
Diakoni Jarmo Tarkkonen pyytää 12.8.2015 päivätyssä kirjeessään,
että hänelle myönnetään virkavapautta Diakoniakeskuksen diakonin
virasta ajalle 15.9.2015 – 29.2.2016 vuorotteluvapaan takia. Kirje on
esityslistan liitteenä. Liite 2.
Vuorotteluvapaa on järjestely, jonka tarkoituksena on edistää työntekijän
työssä jaksamista. Samalla se antaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden saada määräaikaisen työn avulla työkokemusta, koska työnantajalle syntyy velvollisuus työllistää työtön työnhakija vuorotteluvapaan
ajaksi. Vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tilalle – ei kuitenkaan vält-
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tämättä samoihin tehtävin – tulee palkata työtön työnhakija. Työntekijä
voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla.
Vuorotteluvapaalain 4 §:n mukaan vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että työntekijällä on työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 16 vuotta. Jos työntekijä on aikaisemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta ennen uuden vuorotteluvapaan alkamista. Vuorotteluvapaalain mukaan vuorotteluvapaan
vähimmäiskesto on 100 ja enimmäiskesto 360 kalenteripäivää.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että diakoni Jarmo Tarkkoselle myönnetään palkatonta virkavapautta
vuorotteluvapaata varten 15.9.2015 – 29.2.2016 väliseksi ajaksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

171
KERTOMUS AINO SAXBOMIN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2014
Alavan seurakunnalla on Aino Saxbomin testamenttirahasto. Aino Saxbomin testamenttirahaston käytöstä vastaa kirkkoherra. Kirkkoherra on
delegoinut tämän tehtävän Alavan seurakunnan diakoniatyön johtokunnalle. Testamenttirahaston varoja on käytetty yhden diakoniatyöntekijän
(Sisko Laitinen) viran rahoittamiseen. Alavan seurakunnan diakoniatyön
johtokunta on käsitellyt testamenttirahaston käytön vuodelta 2014 kokouksessaan 11.5.2015 ja Alavan seurakuntaneuvosto 3.6.2015.
Kertomus testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta
2014 on esityslistan liitteenä 3.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Aino Saxbomin testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2014 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

172
TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3. momentin mukaan yhteinen kirkkovaltuusto
vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Yhteinen kirkkovaltuusto nosti tuloveroprosenttia Kuopiossa vuoden 2011
alusta lukien 1,4 %:sta 1,5 %:iin. Syynä veroprosentin nostoon olivat
vuoden 2011 alusta toteutetut seurakuntaliitokset. Ilman tuloveroprosentin nostoa talousarvio 2011 olisi ollut selkeästi alijäämäinen. Nilsiän seurakunnan liittyminen Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi seurakuntayhtymää vuoden 2013 alusta ja Maaningan seurakunnan liittyminen Kallaveden seurakuntaan ja osaksi seurakuntayhtymää vuoden 2015 alusta
kiristi myös osaltaan seurakuntayhtymän taloutta.
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Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on vuodesta 2005 lähtien parantunut oleellisesti johtuen poikkeuksellisen pitkästä talouden kasvujaksosta ja määrätietoisesta talouden tasapainottamisesta hyväksytyn strategian mukaisesti. Talouden tasapainottamista on toteutettu vähentämällä henkilöstön määrää luonnollisen poistuman kautta ja luopumalla vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä. Lisäksi suurehkoja peruskorjausinvestointeja on lykätty. Positiivisesta kehityksestä johtuen seurakuntayhtymän
tase on vahvistunut ja maksuvalmius muutaman viime vuoden aikana
oleellisesti parantunut. Tämä on mahdollistanut myös suurehkojen peruskorjausten toteuttamisen.
Viime vuosien suotuisasta taloudellisesta kehityksestä huolimatta seurakuntien taloudessa on edelleen rakenteellista epätasapainoa ja epävarmuutta talouden kehittymisestä Keskeisimmän huolen seurakuntayhtymän taloudessa muodostaa kirkosta eroaminen. Vaikka toimintakulut on
viime vuosina kyetty kattamaan verotuloilla, ei vuosikatteella kyetty täysin
kattamaan poistoja. Talouden tasapainottamista on välttämätöntä jatkaa
myös tulevaisuudessa hyväksytyn strategian mukaisesti. Tiedossa olevien suurten peruskorjausinvestointien toteuttaminen edellyttää edelleen
käyttötalousmenojen tuntuvaa karsintaa tulevina vuosina.
Tuloveroprosentti on tarkoituksenmukaista säilyttää 1,5 %:ssa myös
vuonna 2016.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että vuoden 2016 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,5 %
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

173
NILSIÄN HERÄTTÄJÄJUHLIEN JUHLATOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN
Valtakunnalliset Herättäjäjuhlat järjestetään vuosittain. Perinteeksi on
muodostunut, että juhlat toteutetaan yhteistyössä paikallisen seurakunnan, kaupungin/kunnan ja Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosaston kanssa.
Nilsiän seurakunta, Nilsiän kaupunki ja Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosasto tekivät syksyllä 2008 Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnalle
anomuksen Herättäjäjuhlien järjestämiseksi Nilsiässä vuonna 2017. Keskeisenä perusteluna oli, että ko. vuonna tulee kuluneeksi 240 vuotta Paavo Ruotsalaisen syntymästä.
Nilsiän kaupunki liittyi Kuopion kaupunkiin ja Nilsiän seurakunta JärviKuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää vuoden
2013 alusta. Vaikka Nilsiän kaupunkia ja seurakuntaa ei enää ole olemassa, ajatus Herättäjäjuhlien järjestämisestä Nilsiässä vuonna 2017 on
olemassa.
Kuopion kaupungin, Kuopion seurakuntayhtymän, Järvi-Kuopion seurakunnan ja Herättäjä-Yhdistyksen edustajat kokoontuivat 19.8.2013 pohtimaan herättäjäjuhlien järjestämistä. Tuossa neuvottelussa sovittiin, että
Kuopion kaupunki, Kuopion seurakuntayhtymä ja Herättäjän paikallisosasto tekevät anomuksen vuoden 2017 Herättäjäjuhlien saamiseksi
Kuopioon. Juhlapaikkana toimisi edelleen Nilsiä.
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Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.10.2013 tehdä yhdessä Kuopion kaupungin ja Herättäjä-Yhdistyksen Nilsiän paikallisosaston kanssa anomuksen Herättäjä-yhdistyksen päätoimikunnalle Herättäjäjuhlien saamiseksi
Nilsiään vuonna 2017. Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta on päättänyt
16.12.2013 myöntää Herättäjäjuhlien järjestämisen Nilsiään 7 - 9.7.2017.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 15.6.2015 Nilsiän herättäjäjuhlien järjestämissopimuksen. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto sitoutui rahoittamaan Nilsiän herättäjäjuhlia enintään 230 000 eurolla.
Herättäjäjuhlien perinteeseen on kuulunut, että järjestävä seurakunta nimeää juhlien juhlatoimikunnan, juhlatoimikunnan puheenjohtajan ja pääsihteerin. Juhlatoimikunnan tehtävänä on vastata juhlien järjestämisestä.
Juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi voitaisiin nimetä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Reijo Leino ja muiksi jäseniksi turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja, sisätautilääkäri Terttu VilpponenSalmela, kenttätoimikunnan puheenjohtaja, rakennusmestari Matti Hartikainen, ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja, rovasti Raili Pursiainen, tiedotustoimikunnan puheenjohtaja, yrittäjä Erika Suominen, kansliatoimikunnan puheenjohtaja, pääkirjanpitäjä Seija Rissanen, liikennetoimikunnan puheenjohtaja, ylikonstaapeli Seppo Turunen, talous- ja markkinointitoimikunnan puheenjohtaja KTM Eero Väätäinen, nuorisotoimikunnan
puheenjohtaja, nuorisotyönohjaaja Tuomo Kantele, talkootoimikunnan
puheenjohtaja, diakonissa Eeva Väätäinen ja majoitustoimikunnan puheenjohtaja, opettaja Seppo Jarkkola. Kuopion kaupunki on nimennyt
edustajakseen juhlatoimikuntaan kaupungininsinööri Ismo Heikkisen. Herättäjä-Yhdistys on nimennyt edustajikseen juhlatoimikuntaan pääsihteeri
Simo Juntusen ja herättäjäjuhlien järjestäjä Sirkka Rinnekarin. Seurakuntayhtymän edustajaksi juhlatoimikuntaan voitaisiin nimetä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, toimittaja Pekka Niiranen ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Lisäksi juhlatoimikuntaan voitaisiin nimetä toiseksi
kaupungin edustajaksi palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas. Juhlien
pääsihteeriksi voitaisiin nimetä pastori Simo Korkalainen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että kirkkoneuvosto nimeää Nilsiän herättäjäjuhlien juhlatoimikunnan,
2. että juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi nimetään yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Reijo Leino ja muiksi jäseniksi sisätautilääkäri Terttu Vilpponen-Salmela, rakennusmestari Matti Hartikainen, rovasti Raili Pursiainen, yrittäjä Erika Suominen, pääkirjanpitäjä Seija Rissanen, ylikonstaapeli Seppo Turunen, KTM Eero Väätäinen, nuorisotyönohjaaja Tuomo Kantele, diakonissa Eeva Väätäinen, opettaja Seppo Jarkkola, kaupungininsinööri Ismo Heikkinen,
palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas, pääsihteeri Simo Juntunen,
herättäjäjuhlajärjestäjä Sirkku Rinnekari, yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja, toimittaja Pekka Niiranen ja hallintojohtaja Timo
Korhonen ja
3. että pääsihteeriksi nimetään pastori Simo Korkalainen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. Juhlatoimikunta nimeää ravintola-
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toimikunnan puheenjohtajan.
174
ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS MARJUKKA BORGMANIN VALITUKSEEN
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 22.4.2013 nuorisosihteerin virkaan nuorisotyönohjaaja–sosionomi Hanna Ikosen. Nuorisotyönohjaaja Marjukka
Borgman, joka oli hakenut virkaa ja hoitanut sitä useita vuosia useassa
määräaikaisessa virkasuhteessa, valitti päätöksestä Itä-Suomen hallintooikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja piti yhteisen kirkkoneuvosto valintapäätöksen voimassa. Tämän jälkeen Marjukka Borgman teki toisen valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallintoriita-asiana ja vaati,
että seurakuntayhtymä velvoitetaan kirkkolain 6 luvun 9 §:n nojalla maksamaan hänelle korvauksena määräaikaisten virkasuhteitten perusteettomasta käyttämisestä 24 kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Lisäksi
Borgman vaati, että seurakuntayhtymä on velvoitettava korvaamaan hakijan oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 18.6.2015 hyväksynyt hakemuksen
perusteeltaan siltä osin kuin korvausta on haettu ajalta 1.1.2009 –
31.8.2013. Vastaajalla ei ole ollut tuona aikana oikeutta pitää hakijaa
määräaikaisissa virkasuhteissa. Hallinto-oikeus hylkää hakemuksen siltä
osin kuin korvausta on haettu ajalta 1.9.2013 – 30.4.2014.
Hallinto-oikeus velvoittaa vastaajan suorittamaan hakijalle kahdeksan
(8) kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen. Korvauksen bruttomäärä
on n. 22 000 euroa. Tieto hallinto-oikeuden päätöksestä tuli seurakuntayhtymälle 23.6.2015. Hallintojohtaja oli tuolloin yhteydessä yhteisen
kirkkoneuvoston jäseniin sen selvittämiseksi, onko asiasta vielä syytä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaikki kirkkoneuvoston jäsenet, joihin hallintojohtaja sai yhteyden olivat sitä mieltä, että jatkovalituksen tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista ja että seurakuntayhtymä maksaa
korvauksen.
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös on esityslistan liitteenä 4.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto päätti, että
Marjukka Borgmanille maksetaan kahdeksan (8) kuukauden
palkkaa vastaava korvaus.

175
SOTKAMON URKURAKENTAJAT OY:N VASTINE TUOMIOKIRKON URKUJEN HUOLTOHANKINTAA KOSKEVAAN VALITUKSEEN
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 15.6.2015 Tuomiokirkon urkujen huoltohankintaa koskevaa Sotkamon Urkurakentajat Oy:n markkinaoikeuteen
tekemää valitusta ja päätti antaa valitukseen vastineen. Markkinaoikeus
on lähettänyt seurakuntayhtymälle Sotkamon Urkurakentajat Oy:n vastineen tiedoksi. Vastine on esityslistan liitteenä 5.
Hallintojohtaja ehdottaa,
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että Sotkamon Urkurakentajat Oy:n vastine merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

176
SEURAKUNTIEN TOIMINTAMÄÄRÄRAHOJEN JAKOPERUSTEIDEN JA SÄÄSTÖVELVOITTEIDEN KOHDISTAMISPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN
Yhteisessä kirkkoneuvostossa ja johtoryhmässä on käyty keskustelua
tarpeesta tarkistaa seurakuntien toimintamäärärahojen jakoperusteita ja
säästövelvoitteiden kohdistamista. On sovittu, että asia valmistellaan niin,
että mahdolliset uudet jako- ja kohdistamisperusteet voisivat olla käytössä laadittaessa vuoden 2017 talousarviota ja vuosien 2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaa.
Asian valmistelu voitaisiin toteuttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
Asia voitaisiin valmistella yhteisessä kirkkoneuvostossa, joka asiasta viime kädessä päättää tai erikseen valittavassa työryhmässä. Lisäksi lopullisesta päätösesityksestä on perusteltua pyytää seurakuntaneuvostojen
lausunnot.
Asiaa valmistelemaan nimettäisiin pieni työryhmä, johon voisivat kuulua
pääkirjanpitäjä Seija Rissanen, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Työryhmän tehtävänä olisi valmistella eri vaihtoehtoja toimintamäärärahojen jakoperusteiksi ja säästövelvoitteiden
kohdistamisperusteiksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että nimetään työryhmä valmistelemaan vaihtoehtoja toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteiden kohdistamisperusteista ja
2. että työryhmän jäseniksi nimetään pääkirjanpitäjä Seija Rissanen, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, hallintojohtaja Timo Korhonen, valtuuston varapuheenjohtaja Juhani Laurinkari ja
kirkkoherra Aulikki Mäkinen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

177
KALLAVEDEN SEURAKUNNAN II SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Pastori Anna-Maija Hella on ilmoittanut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille irtisanoutumisestaan Kallaveden seurakunnan II seurakuntapastorin virasta 11.7.2015 alkaen. Irtisanoutumisen toteuduttua Kuopion
hiippakunnan tuomiokapitulin 13.5.2015 antama ehdollinen viranhoitomääräys pastori Sirpa Nummenheimolle Kallaveden seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan ajalle 11.7 - 30.9.2015 astui voimaan.
Kyseiseen virkaan on liitetty papinvirkaan liittyvien perusvelvollisuuksien
lisäksi Kallaveden seurakunnan papiston työnjaossa diakoniatyön, yhteiskunnallisen työn ja parisuhdetyön teologiset vastuut. Kallaveden seu-
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rakunnassa on vuoden 2014 lopun tilastojen mukaan 3000 seurakuntalaista yhtä papin virkaa kohden. Maaliskuusta 2015 alkaen Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto lakkautti seurakuntayhtymän
säästövelvoitteisiin liittyen Kallaveden seurakunnan IV kappalaisen viran.
Pappisliiton suositusten mukaisesti seurakunnassa tulisi olla enintään
3000 seurakuntalaista yhtä papinvirkaa kohden.
Kallaveden seurakunnan II seurakuntapastorin tehtäviin liitettyjen työalojen vaatimusten ja Kallaveden seurakunnan pappien kohtuullisen työnjaon toteutumisen vuoksi päätti Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto 18.8.2015 anoa yhteiseltä kirkkoneuvostolta täyttölupaa kyseiseen
virkaan 1.10.2015 alkaen.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntapastorin viran täyttäminen
on Kallaveden seurakunnan toiminnan turvaamisen tähden perusteltua.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kallaveden seurakunta oikeutetaan täyttämään II seurakuntapastorin virka 1.10.2015 alkaen.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

178
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

179
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

23.11.2015 pidettäväksi sovittu kirkkoneuvoston kokous siirretään pidettäväksi 24.11.2015.

180
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus,
liite 6 §:ään 180.

181
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen
klo 17.39.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

8/2015
8/2015

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 31.8.2015

Tuula Pesonen

Marja-Sisko Pihl
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