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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2013

Kokousaika: Tiistai 22.1.2013 kello 18.00-20.25
Paikka: Kallion kirkko, Kappelisali, Itäinen papinkatu 2.

Jäsenet:
Riitta Männistö, puheenjohtaja
Ahonen Kari, jäsen
Aromaa Eekku, jäsen
Asikanius Mariella, jäsen
Haimelin Eeva-Liisa, jäsen
Hautakorpi Johanna, jäsen
Huttula Tapio, jäsen
Kurka Kari, jäsen
Minkkinen Eero, jäsen
Niinivaara Leena, jäsen
Rankinen Tiina, jäsen
Rissanen Laura, jäsen, poistui klo 20.07
Simonen-Kässi Anna-Riitta
Stålström Olli, jäsen,
Vesa Jukka, jäsen, saapui klo 18.10 §:n 5 kohdalla
Anna-Liisa Hyvönen, sihteeri

Poissa: Juhana Pulli, Saara E Tolonen.

Varalla: Jouko Berghäll, Juhani Salonen.

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§ Päätösvaltaisuus

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4). Kutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista
toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta
(Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:2).

Päätös: Kokous on päätösvaltainen. Läsnä 16/17 jäsentä. Jukka Vesa saapui
kokoukseen klo 18.10, jonka jälkeen läsnä 17/17 jäsentä.



2 (11)

3§ Pöytäkirjan tarkistajat

Esitys: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittaneen Saara E. Tolonen ja Jukka Vesa.
Valittiin

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eekku Aromaa ja Jouko Berghäll.

4§ Kokouksen työjärjestys

Esitys: Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä
kohtaan muut mahdolliset asiat Jäsenyyden tuki hanke –ryhmän kokous.

5§ Seurakunnan vieraskielinen työ

Seurakuntaneuvosto päätti 4.12.2012 pitämässään kokouksessaan kutsua
YKN:n ja YKV:n edustajan Riitta Asikaniuksen tammikuun
seurakuntaneuvoston kokoukseen kertomaan yhtymän vieraskielisestä työstä
ja kuulemaan kokemuksia Kalliossa toimivasta kiinan- ja vironkielisestä työstä.

Esitys: Keskustellaan seurakunnan vieraskielisestä työstä ja merkitään
tiedoksi.

Puheenjohtaja kertoi seurakunnan vieraskielisen työn historiasta, siitä miten
vieraskielinen työ on aloitettu seurakunnassamme ja miten se tällä hetkellä
toimii.

Vieraskielisen työn kehittämistä varten on perustettu neuvottelukunta, jossa on
edustajat Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymistä. Riitta Asikanius
on Helsingin yhteisen kirkkoneuvoston edustajana. Vieraskielisen työn määrä
kasvaa tulevien vuosien aikana.

Neuvottelukunta on vienyt eteenpäin englanninkielisentyön papin viran
perustamista. Papin tehtävänä on mm. tehdä yhteistyötä vieraskielisten
seurakuntien kanssa ja olla tiiviimmin yhteydessä seurakuntiin. Tehtävä on
tarkoitus ottaa vastaan huhtikuun alussa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on linjata tehtävät, töiden sisältö ja kerätä tietoa,
jotta voidaan tehdä linjauksia. Kartoitetaan, miten seurakunnat osallistuvat
vieraskielisen työn toteuttamiseen, hoidetaanko sijaisuudet ja osallistutaanko
käytännössä työn toteuttamiseen.

Käytiin keskustelua, miten seurakuntaneuvosto näkee vieraskielisen työn
tulevaisuuden, minkälaisia ajatuksia ja ideoita työn toteuttamiseen olisi.

Keskustelussa nousi esille mm. seuraavia ajatuksia.

Yleisesti todettiin, että on tärkeää tarjota yhteisö, jossa voi kohdata paikallisen
seurakunnan ja johon kukin voi osallistua omalla äidinkielellään.
Hallinnollisilla päätöksillä on merkitystä mm. siihen, miten toiminta voitaisiin
integroida muuhun kirkon toimintaan ja antaa taloudelliset edellytykset
toiminnan ylläpitämiseen seurakunnissa. Seurakunnissa pitäisi kehittää
yhteistyömuotoja, esimerkiksi kansainvälisiä messuja, joista on hyviä
kokemuksia.
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Huolestuttavaa on se, että tällä hetkellä ei viron- eikä kiinankielisen työn
korvaus kata työmuodon todellisia kuluja, ei edes henkilöstökuluja.
Taloudellisten seikkojen vuoksi olisi suotavaa, että vieraskielisillä toiminnoilla
olisi oma talous.

Keskustelun päätteeksi Riitta Asikanius kiitti kommenteista ja kertoi tulevansa
mielellään uudelleen kertomaan työn etenemisestä.

Päätös: Asian käsittely merkitään tiedoksi.

 6§ Varapuheenjohtajan valinta

Varapuheenjohtajan vaali toimitetaan seurakuntaneuvoston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee varapuheenjohtajan seuraavalle
kaksivuotiskaudelle 2013-2014.

Puheenjohtaja esitteli asian ja avasi keskustelun.

Edellinen varapuheenjohtaja Mariella Asikanius esitti, että tulevalle
kaksivuotiskaudelle valittaisiin varapuheenjohtajaksi Johanna Hautakorpi. Kari
Ahonen kannatti esitystä.

Päätös: Valittiin yksimielisesti seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi
seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2013-2014 Johanna Hautakorpi.

7§ Eekku Aromaan aloite

Eekku Aromaa on lähettänyt 29.10.2012 seurakuntaan 12:sta
seurakuntaneuvoston jäsenen allekirjoittaman aloitteen, että Kallion
seurakunnassa siirryttäisiin malliin, jossa seurakuntaneuvoston kokousten
puheenjohtajana toimisi seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Tästä on
kirkkolainsäädännön mukaan mahdollista sopia seurakuntaneuvoston ja
kirkkoherran yhteisellä päätöksellä.

- Liite

Esitys: Käsitellään Eekku Aromaan aloite.

Eekku Aromaa esitti, että asia jätettäisiin pöydälle ja otettaisiin käsittelyyn
vasta 12.3., jolloin uusi kirkkoherra on ehtinyt asettua tehtäväänsä.

Kari Ahonen kannatti Eekku Aromaan ehdotusta asian pöydälle jättämisestä.

Päätös: Päätettiin jättää asia pöydälle ja ottaa se käsittelyyn 12.3.
pidettävässä seurakuntaneuvoston kokouksessa.
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 8§ Kirkkoherran päätökset

Luettelo kirkkoherran viranhaltijapäätöksistä.

- Liite

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Puheenjohtaja esitteli tekemänsä viranhaltijapäätökset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 9§ Kirkkokolehdit vuodelle 2013
Seurakuntaneuvosto päätti 4.12.2012 pitämässään kokouksessaan, että
kolehtityöryhmällä Eekku Aromaa, Tapio Huttula, Juhana Pulli ja Riitta
Männistö ei ole ollut riittävästi aikaa valmistella vuoden 2013
kirkkokolehtiesitystä. Kokouksessa hyväksyttiin tammikuun 2013 aikana
kerättävät kolehdit. Alkuvuoden kolehdit helmikuusta kesäkuun loppuun
käsitellään seurakuntaneuvoston tammikuun kokouksessa.

Esitys: Käsitellään kolehtityöryhmän ehdotus alkuvuoden 2013 aikana
kerättävistä kirkkokolehdeista ja päätetään seurakuntaneuvoston
päätäntävaltaan kuuluvista kerättävistä vapaista kolehdeista. Kirkkohallituksen
määräämien kolehtien järjestykseen on tullut pyhäpäivien erityisestä
luonteesta johtuen seuraavat muutokset:

a) 10.2., jolloin järjestetään kirkkoherran virkaanasettamisjumalanpalvelus, on
kirkkohallituksen määräämä kolehtikohde Lähetysyhdistys Kylväjä. Koska
jumalanpalveluksella on silloin leimallisesti kalliolainen luonne,
kolehtityöryhmä esittää, että kolehti tulevan kirkkoherran Teemu
Laajasalon valinnan mukaan kerätään joko Kalliossa toimivien Tyttöjen
Talon tai Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry:n hyväksi.  Teemu
Laajasalon ei ole halunnut ottaa kantaa asiaan vaan jättää kolehtikohteen
neuvoston päätettäväksi.

b) 3.3. järjestetään Kallion kirkossa Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopyhä ja
seurat.  Tuolloin on vapaa kolehti, mutta siihen esitetään siirrettäväksi
kirkkohallituksen 14.4. määräämä kolehti Herättäjä-Yhdistykselle. Näin
vapautuvaan pyhään esitetään siirrettäväksi Lähetysyhdistys Kylväjän
kolehti päivästä 10.2.

- Liite

Puheenjohtaja esitteli asian ja avasi keskustelun.

Kolehtityöryhmän jäsen Tapio Huttula kertoi esityksen taustoista, siitä että
työryhmä halusi tehdä yksimielisen esityksen vapaista kolehdeista.

Asiasta käytiin keskustelua.

Laura Rissanen kiitti työryhmää siitä, että he olivat päässeet
yhteisymmärrykseen kerättävistä kolehtikohteista ja kannatti kolehtityöryhmän
esitystä vapaista kolehdeista.

Tapio Huttula esitti, että kolehtityöryhmän esityksen sijasta 10.2. kerättäisiin
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kolehti oman seurakunnan diakoniatyölle.
Eekku Aromaa kannatti esitystä.

Kari Kurka esitti 10.2. kannettavan kolehdin keräämistä Kirkkohallituksen
määräämään kohteeseen.
Jouko Berghäll kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että 10.2. on Kallion seurakunnassa erityinen pyhä ja se
täyttää kirkkohallituksen edellyttämät vaatimukset kolehtikohteen
vaihtamiseen toiseen ajankohtaan. 10.2. määrättyä kolehtikohdetta Kylväjälle
ehdotetaan kolehtityöryhmän esityksessä kerättäväksi 14.4.

Toimitettiin äänestys 10.2.2013 kerättävän kolehdin kohteesta.

Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat.

Äänestyksen tulos: Oman seurakunnan diakoniatyölle kannettavaa kolehtia
kannatti 14 ja Kirkkohallituksen määräämää kolehtia Lähetysyhdistys
Kylväjälle 2, yksi äänesti tyhjää.

Päätös 1: 10.2.2013 kolehti kerätään oman seurakunnan diakoniatyölle ja
Kirkkohallituksen määräämä kolehti Lähetysyhdistys Kylväjälle siirretään
kerättäväksi 14.4.
Kari Kurka jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Päätös 2: Päätettiin seurakuntaneuvoston päätäntävaltaan kuuluvista
vapaista kolehdeista mainituin muutoksin seuraavasti:

- Kirkkohallituksen määräämä 14.4. kerättävä kirkkokolehti kerätään 3.3.
Herättäjä-Yhdistykselle, koska tällöin järjestetään Kallion kirkossa Herättäjä-
Yhdistyksen kirkkopyhä ja seurat.

- 5.5. kerätään kolehti Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:lle.

Tapio Huttula esitti, että 17.2., 10.3. ja 14.4. Kirkkohallituksen määräämien
kolehtikohteiden lisäksi kirkkokahveilla on vaihtoehtoinen kohde tukea
Yhteisvastuukeräystä. Kari Ahonen kannatti esitystä.

Kari Kurka ei kannattanut vaihtoehtoista kohdetta.

Anna-Riitta Simonen-Kässi täsmensi Tapio Huttulan tekemää esitystä siten,
että kyseessä ei ole toinen kolehti vaan seurakuntaneuvoston päätöksellä voi
vaihtoehtoisesti antaa tuen kirkkokahveilla Yhteisvastuukeräykselle.

Kari Kurka esitti, että kirkossa luetaan ainoastaan virallinen kolehti.
Jouko Berghäll kannatti esitystä.

Käytiin äänestys siitä, voidaanko kirkkokolehtien yhteydessä mainita
seurakuntalaisille, että kirkkokahveilla voi antaa vaihtoehtoisen tukensa
Yhteisvastuukeräykselle seurakuntaneuvoston erityisestä toiveesta.

Äänestyksen tulos: Esitystä siitä, että vaihtoehtoisen tuen antamisen
mahdollisuudesta mainitaan kirkkokolehtikuulutuksen yhteydessä kannatti 14.
Kari Kurkan esitystä, että kirkossa mainitaan vain Kirkkohallituksen määräämä
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kolehti kannatti 2. Yksi äänesti tyhjää.

Päätös 3: Päätettiin, että 17.2., 10.3. ja 14.4. Kirkkohallituksen määräämien
kolehtikohteiden lisäksi kirkkokahveilla on seurakuntaneuvoston erityisestä
toiveesta vaihtoehtoinen kohde tukea Yhteisvastuukeräystä.

 10§            Kirkkokolehteja koskevan oikaisuvaatimuksen käsittely
Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksensä 30.10.2012 koskien Juhani
Salosen, Kari Kurkan ja Saara E. Tolosen 21.6.2011 tekemää
kirkollisvalitusta.

Seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 4.12.2012 pitämässään kokouksessaan.
Osallistujille jaettiin Johanna Hautakorven ja Minna Lundell-Kiurun laatima
kirje oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä aiheettomana. Kirjeen perehtymiseen
pyydettiin aikaa ja tämän vuoksi seurakuntaneuvosto päätti jättää pöydälle
kirkkokolehteja koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyn ja palata siihen
seuraavassa kokouksessa.

Esitys: Tutkitaan Juhani Salosen, Kari Kurkan ja Saara E. Tolosen 21.6.2011
tekemä oikaisuvaatimus ja keskustellaan Johanna Hautakorven ja Minna
Lundell-Kiurun laatimasta kirjeestä ja päätetään kirkkokolehteja koskevasta
oikaisuvaatimuksesta.

- Liite (jaettu 4.12.2012 pidetyssä kokouksessa)

Puheenjohtaja esitteli asian.

Johanna Hautakorpi esitteli Minna Lundell-Kiurun kanssa laatimaansa kirjettä,
jossa käydään asiaväittämät läpi ja jotka kohta kohdalta perustellaan, miksi
oikaisuvaatimusta ei olisi tarpeen hyväksyä. Perustelut ovat enemmän eettiset
kuin juridiset ja parhaat argumentit, mitä löydettiin.

Laura Rissanen totesi, että asiat on perusteltu hyvin. Tehtävä on vaikea koota
päätökseksi ja on hyvä, että koko prosessi on kirjattu. Laura Rissanen kannatti
Johanna Hautakorven ja Minna Lundell-Kiurun tekemää esitystä
oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä aiheettomana.

Juhani Salonen korosti mm., että kyseessä ei ole suositus vaan
Kirkkohallituksen velvoittava päätös toisin kuin Johanna Hautakorven ja Minna
Lundell-Kiurun esityksessä sanotaan. Samalla hän esitti, että oikaisuvaatimus
hyväksytään. Kari Kurka kannatti esitystä.

Asiasta käytiin äänestys. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkistajat.

Äänestyksen tulos: Johanna Hautakorven esitystä hylätä oikaisuvaatimus
aiheettomana liitteen mukaisesti kannatti 14. Juhani Salosen esitystä
oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä kannatti 3.

Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti hylätä oikaisuvaatimuksen aiheettomana
liitteen mukaisin perusteluin.

 11§ Wu Xinghui työsopimus
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Kiinankielisen työn projektityöntekijän Wun Xinghui osa-aikaista
(83 %) työsopimusta on jatkettu 1.1.-31.12.2013.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Puheenjohtaja kertoi tekemästään päätöksestä. Projekti on kolmivuotinen ja
työsopimus on tehty työntekijän pyynnöstä vuodeksi kerrallaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 12§ Diakoniaprojektin loppuraportti
Kallion seurakunnan Aatamit ja Eevat –vapaaehtoistyön projektin 2009-2012
loppuraportti on valmistunut. Projektin toteuttajina olivat  1.1.2009-30.2.1012
diakoni Raija Laajanen ja 1.3.-31.12.2012 diakoni Kaisa Moilanen.

- Liite

Esitys: Keskustellaan asiasta ja merkitään tiedoksi.

                   Keskusteltiin raporttiin kirjatuista asioista ja todettiin, että työ jatkuu. Jokaisen
työalan toimintasuunnitelmassa on maininta vapaaehtoisten kanssa tehdystä
työstä. Samoin yhden diakoniatyöntekijän tehtäväkuvaan on kirjattu
vapaaehtoistyö.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 13§ Määräaikaisen arkistonhoitajan työsuhteen jatkaminen
Määräaikaisen arkistonhoitajan Helena Rummukaisen kuusi kuukautta
kestävä työsopimus päättyy 26.2.2013. Yhdistyneiden seurakuntien arkistojen
järjestäminen on vielä kesken ja siihen varattu aika, kuusi kuukautta ei riitä
tehtävän loppuun saattamiseen. Kirkkoherra on päättänyt, että työsuhdetta
jatketaan vielä kaksi kuukautta 27.2.- 26.4.2013.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Puheenjohtaja kertoi tekemästään päätöksestä ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 14§ Ei julkisuuteen

 15§ Yhteiskunnallisen työn korjauspyyntö vuoden 2013 budjettiin
Yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijät Kati Helin ja Nina Klemmt ovat
tehneet diakonia- ja aikuistyöalatiimien puolesta korjauspyynnön koskien
vuoden 2013 talousarvion yhteiskunnallisen työn supistuksiin.

- Liite
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Esitys: Pyydetään yhteiskunnallista työtä budjettiin tehtävän muutoksen sijasta
tekemään anomus työaloille tarkoitetuista testamenttivaroista mahdollisen
projektin perustamisesta varten.

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

16§ Hallinto-oikeuden päätös kanttorin valinnasta
Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt 20.12.2012 kanttori Heikki Seppäsen
tekemän kirkollisvalituksen koskien 27.3.2012 Kallion seurakuntaneuvoston
hylkäämää Heikki Seppäsen tekemää oikaisuvaatimusta seurakunnan
kanttorin valinnasta.

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Osanottajille jaettiin hallinto-oikeuden päätös.

- Liite

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 17§ Avoinna olevan kanttorin viranhoito
Kallion seurakunnan avoinna olevan A-kanttorin viran
kelpoisuusvaatimuksesta on tehty Helsingin hallinto-oikeuteen valitus. Tämän
vuoksi viran rekrytointiprosessi on keskeytetty.

Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog on antanut suostumuksensa hoitaa avoinna
olevaa kanttorin virkaa 1.3.2013 alkaen siihen saakka kunnes virka
vakinaisesti täytetään.

Esitys: Kutsutaan kanttori Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog hoitamaan avoinna
olevaa A-kanttorin virkaa 1.3.2013 vaativuusryhmä 601 siihen saakka, kunnes
virka vakinaisesti täytetään.

Puheenjohtaja esitteli asian ja ilmoitti lisäksi, että musiikinopiskelija Matti
Pohjoisaho toimii Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrogin vuosilomasijaisena
helmikuun ajan.

Päätös: Päätettiin kutsua 1.3.2013 alkaen kanttori Sirkka-Liisa Jussila-
Gripentrog hoitamaan avoinna olevaa A-kanttorin virkaa, vaativuusryhmä 601
siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään.

  18§        Ilmoitusasiat
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18.1. Seuraava kokous
Seuraava kokous 5.2.2013 klo 18 Kallion kirkon kappelisalissa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

  19§ Muut mahdolliset asiat

19.1. Terttu Siljanderin virkamääräys 2. seurakuntapastorin sijaisuuteen
Tuomiokapituli on antanut 3.1.2012 virkamääräyksen seurakuntapastori Terttu
Siljanderille 4.1.-7.2.2013 Kallion seurakunnan 2. seurakuntapastorin
viransijaiseksi.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.2. Jäsenyyden tukihanke -ryhmä
Mariella Asikanius kertoi, että Jäsenyyden tukihanke -työryhmä kokoontuu
23.1. ja hän toivoi osanottajilta evästyksiä kokousta varten. Ideoita voi lähettää
myös sähköpostitse huomisen päivän aikana.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Mariella Asikaniuksen tehtävä Jäsenyyden
tukihanke –työryhmässä Kallion seurakunnan edustajana.

19.3. Kirkkoherran virkaanasettajaisten avustajat
Keskusteltiin tulevan kirkkoherran Teemu Laajasalon lähettämästä kirjeestä ja
toivomuksesta saada avustajia 10.2. pidettävään virkaanasettajaismessuun.

Esitettiin, että virkaan asettamisessa piispaa avustavat: Mariella Asikanius,
Kari Kurka ja Leena Niinivaara. Tekstinlukijoina Eeva-Liisa Haimelin ja Laura
Rissanen. Notaarina Kari Ahonen. Illalla pidettävässä juhlassa puheen pitää
Johanna Hautakorpi.

Ehtoollisavustajaksi messuavustajien lisäksi Jouko Berghäll.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

   20§         Valitusosoitus
                   Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.
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   21§          Kokouksen päätös

                   Loppurukouksen piti Eeva-Liisa Haimelin.

                   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Riitta Männistö Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

__ / __ 2013 __ / __ 2013

Eekku Aromaa Jouko Berghäll

Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __/__ – __/__. 2013 välisen
ajan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Riitta Männistö
vt. kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 22.1.2013
p. (09) 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 22. päivänä tammikuuta 2013 pidetyn
kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ –
__.__. 2013 välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä tammikuuta 2013

Riitta Männistö
vt. kirkkoherra
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