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39 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina ke 25.5.2022.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
41 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys muutoksella, että esityslistalle lisättiin uusi § 50 Lausuntopyyntö anniskelualueesta
Kaurialan kentällä ja tämä aiheuttaa numerointimuutoksen pöytäkirjassa.
42 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Puheenjohtajan päätösesitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös:
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Kivelä ja
Jukka Saario.
43 § Ilmoitusasiat
Ympäristödiplomityöryhmän kokousmuistio 2/2022.
Loimua Oy:n tiedote maakaasun hintamuutoksesta 1.7.2022 alkaen.
Henkilöstöasia: vahtimestarin irtisanoutumisilmoitus.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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44 § Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.4.2022
Esityslistan liitteenä 1 on hautaustoimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1.–30.4.2022.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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45 § Kiinteistötarkastus Poltinahon seurakuntataloon
Johtokunnan kokouksessa on sovittu, että johtokunta kokoontuu seurakuntayhtymän eri toimitiloissa ja että kokousten yhteydessä suoritetaan kyseisen toimipisteen kiinteistötarkastus (johtokunnan tehtävät § 13, kohta 11). Tällä kertaa
tutustumme Poltinahon seurakuntatalon tiloihin.
§ 13 Johtokunnan tehtävänä on suorittaa vuosittain riittävässä määrin hautausmaakatselmuksia ja kiinteistötarkastuksia.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee kiinteistötarkastuksen Poltinahon
seurakuntatalon tiloihin ja käy aiheesta keskustelun.
Päätös:
Johtokunta teki kiinteistötarkastuksen Poltinahon seurakuntataloon. Johtokunta
totesi, että Poltinahon seurakuntatalossa on paljon monikäyttöistä tilaa aktiivisessa käytössä, kirkkosalia pidettiin kauniina. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen saavutettavuutta ja esteettömyyttä arvostettiin. Johtokunta kuitenkin totesi, että rakennus on ikänsä mukaisessa kunnossa. Seurakuntatalossa on tehdyn tutkimusraportin mukaan muun muassa käyttöikänsä päässä olevia rakenteita ja talotekniikkaa. Rakennuksen tiloja voidaan vielä käyttää jonkin aikaa turvallisesti pienin korjauksin ja muutoksin.
Johtokunta toi esille uuden seurakuntatalon sijaintia päätettäessä, että Poltinaholla tulisi säilyttää seurakunnan toiminnoille tarvittavat tilat.
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46 § Poltinahon seurakuntatalon pihan leikkialue ja leikkivälineet
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta 7 / 8.12.2021 / § 97
Kaskenkaatajien sudenpennut Ilvekset ja Norpat (7-9-vuotiaat) toivovat saavansa Poltinahon
seurakuntatalon sisäpihalle keinut takaisin. Keinut ovat tärkeät, koska: Ilman niitä, pihalla ei ole
mitään muuta kuin hiekkaa ja mattoteline kiipeilytelineenä. Keinuissa on ollut mukava leikkiä
ennen partioillan alkua, nyt pihalla on tylsää. Hippaleikeissä keinut ovat olleet käytössä. Koska
aloitteen tekijät ovat melko nuoria, niin sanallisen aloitteen sijasta on liitteenä kuvallinen aloite.
Kuvissa kerrotaan tämänhetkinen tilanne ja toiveet pihaan liittyen. Keinun lisäksi aloitteen tekijät tahtoisivat mielellään sisäpihalle muitakin leikkivälineitä.
Johtavan nuorisotyönohjaajan päätösesitys:
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta tukee aloitteen saattamista käytäntöön ja lähettää aloitteen
käsiteltäväksi seurakuntaneuvostoon, josta aloite toivottavasti etenee seurakuntayhtymälle toteutettavaksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto 1 / 17.2.2022 / § 15
Aloitteessa merkittävää on, että lapset ovat itse toivoneet keinuja ja tehneet työntekijän kanssa
aloitteen. Lasten ja nuorten vaikuttamisen kasvattaminen kirkossa on valtakunnallinen tavoite,
jota tähän aloitteeseen nopealla aikataululla vastaaminen tukee. Lasten liikunnan tukeminen
on tärkeää, sillä liikunta lisää lasten niin henkistä kuin psyykkistä hyvinvointia. Toteutuksessa
on tärkeä huomioida lasten itsensä piirtämät piirustukset sekä pohtia mahdollisuutta kutsua
lapsia mukaan katsomaan erilaisia keinuvaihtoehtoja. Lasten tekemät piirustukset liitteenä 5.
Johtavan kappalaisen päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto tukee aloitteen saattamista käytäntöön ja pyytää yhtymää valmistelemaan
kustannuslaskelman sekä lähettää aloitteen käsiteltäväksi Hämeenlinnan seurakuntien yhteiselle kirkkoneuvostolle. Pyytää huomioimimaan päätöksenteossa liitteenä 5 olevat lasten tekemät piirustukset.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesitys.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 26.4.2022 / § 29
Yhteinen kirkkovaltuusto on 16.12.2021 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion
investointiosan ehdollisena, eli investointilistan kohteiden hankkeet, jotka ovat kiinteistöstrategiassa heti luovuttavien tai keskipitkällä aikavälillä luovuttavien listalla, pitää vielä ennen toteuttamistaan hyväksyttää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalla.
Asiasta on pyydetty kustannuslaskelma kiinteistötoimen työnjohtaja Esa Lehtoselta, joka esittelee asian kokouksessa.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Poltinahon seurakuntatalo on kiinteistöstrategiassa keskipitkällä aikavälillä luovuttavien kohteiden listalla. Kyseistä hanketta ei ole esitetty vuoden 2022 talousarvion investointeihin. Poltinahon seurakuntatalon tulevaisuus on tällä hetkellä avoin. Johtokunta käy asiasta keskustelun
ja tekee päätöksen hyväksyä tai hylätä Poltinahon seurakuntatalon pihan leikkialueen rakentamisen ja leikkivälineiden hankinnan.
******
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kiinteistöpäällikkö antoi muutetun päätösesityksen.
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Kiinteistöpäällikön muutettu päätösesitys:
Kiinteistötoimen työnjohtaja selvittää seuraavaan kokoukseen tarkemman kustannusarvion sisältäen Poltinahon seurakuntatalon sisäpihalle rakennettavaksi suunnitellut keinun ja hiekkalaatikon. Seuraavaan kokoukseen tuodaan myös yksinkertainen asemapiirros toteutuksesta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta jatkaa asian käsittelyä näiden pohjalta seuraavassa kokouksessa.
Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
Kiinteistötoimen työnjohtaja Esa Lehtonen on laatinut tarkemman kustannusarvion sisältäen Poltinahon seurakuntatalon sisäpihalle rakennettavaksi suunnitellut keinun ja hiekkalaatikon. Vanha leikkipiha ja aita puretaan, tilalle perustetaan nurmikko. Uusi leikkipiha sijoittuisi seurakuntatalon ja asuinkerrostalon väliselle hiekka-alueelle. Leikkipiha-alue aidataan 1230 mm korkealla kolmilankaverkkoaidalla. Leikkipiha-alueen hoidon kannalta asennetaan vähintään yhden
metrin levyinen portti. Liitteenä 3 on asemapiirros suunnitelmasta.
Kustannusarvio tälle kokonaisuudelle on 9 822,52 euroa. Nykyinen laskelma
olisi noin 13 000 euroa edullisempi kuin edellisessä kokouksessa käsitelty vaihtoehto, jossa oli yksi leikkiväline enemmän. Liitteenä 4 on kustannusarvio.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Johtokunta käy asiasta keskustelun ja tekee päätöksen hyväksyä tai hylätä Poltinahon seurakuntatalon pihan leikkialueen rakentamisen ja leikkivälineiden
hankinnan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin ehdollisena siten, että pihan leikkialue sijoitetaan nykyisen leikkialueen paikalle turvallisuusvaatimuksia ja kustannusarviota noudattaen.
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47 § Hautaustoimen päällikön viran vaali
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 1 / 22.2.2022 / § 11
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännön 13 § 8 mom. kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee ja irtisanoo työalansa viranhaltijat ja muut työntekijät. Hautaustoimen
päällikön Teija Marjamäen irtisanouduttua virastaan 30.1.2022 alkaen hautaustoimen päällikön
virka tuli avoimeksi.
Hautaustoimen päällikkö vastaa hautaustoimesta; johtaa, suunnittelee ja kehittää hautaustoimea. Tehtävään liittyen hautaustoimen päällikkö vastaa hautaustoimen ja hautainhoitorahaston
talousarvion laadinnasta ja seurannasta ja hänellä on hautainhoitorahaston hoitosopimusten
hoitovastuu. Hän huolehtii toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimii kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan esittelijänä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.
Hautaustoimen päälliköllä tulee olla korkeakoulututkinto (hortonomi AMK tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva tutkinto) sekä riittäväksi katsottava puutarhaalan kokemus ja hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta esimiestehtävistä, halua ja kykyä toimia organisaation johtotehtävissä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan kokemus hautaustoimesta, perehtyneisyys krematorio-, työkone- ja muuhun laitetekniikkaan, ulkoalueiden viherrakentamiseen, ympäristönsuunnitteluun, ympäristökysymyksiin, julkishallintoon ja julkisten hankintojen hankintamenettelyyn.
Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen
on esitettävä ennen viran vastaanottamista seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja
työehtosopimuksen vaativuusryhmän 602 mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa. Virka täytetään sopimuksen mukaan.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Johtokunta käy asiasta keskustelun ja nimeää joukostaan luottamushenkilön mukaan valintaryhmään.
Johtokunta julistaa hautaustoimen päällikön (vaativuusryhmä 602) viran haettavaksi perjantaihin 25.3.2022 mennessä ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomissa, Kotimaa–lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon avoimet työpaikat sivustolla / Oikotie.fi:ssa, Kirkko HRja TE-palveluissa (mol.fi). Johtokunta valtuuttaa nimetyn kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenen sekä talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen, henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalon
ja vs. kiinteistöpäällikkö Esa Lehtosen valmistelemaan viran täyttämisen ja tekemään esityksen
virkaan sopivimmasta henkilöstä. Valintatyössä voidaan käyttää asiantuntija-apua. Virkasuhde
täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Virka täytetään mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin. Johtokunta nimesi joukostaan Sara Syyrakin mukaan valintaryhmään.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
Hakuilmoitus julkaistiin Hämeen Sanomissa, Kotimaa–lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon avoimet työpaikat sivustolla / Oikotie.fi:ssa,
Kirkko HR- ja TE-palveluissa (mol.fi). Määräaikaan 25.3.2022 mennessä hakemuksen hautaustoimen päällikön virkaan jätti kahdeksan hakijaa.
Valmistelutyöryhmä – kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja
Sara Syyrakki, talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtonen, henkilöstöpäällikkö Suvi
Lainesalo ja vs. kiinteistöpäällikkö Esa Lehtonen kävivät kaikkien kahdeksan
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hakijan hakemukset läpi 29.3. ja 31.3.2022 ja päättivät valita haastatteluun yhteensä viisi hakijaa.
Haastattelut suoritettiin keskiviikkona 13.4.2022. Yksi haastatteluun kutsutuista
perui haastattelun. Haastattelujen ja hakemusten perusteella valmistelutyöryhmä päätti lähettää kolme hakijaa henkilöarviointiin. Henkilöarvioinnit toteutti
Eezy Personnel viikkojen 16 ja 17 aikana. Tero Hassinen Eezy Personnelilta
kertoi Teams-kokouksessa henkilöarviointien tuloksista 6.5.2022. Valmistelutyöryhmä kokoontui 10.5.2022 tekemään päätöksen virkaan esitettävästä henkilöstä.
Valmistelutyöryhmä toteaa, että hautaustoimen päällikön viran hakijoissa oli
useita haun kriteerit täyttäviä. Valmistelutyöryhmä esittää suoritettujen haastattelujen ja haastatelluista saatujen henkilöarviointien perusteella Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikön virkaan hortonomi (AMK) Piia
Suonpäätä. Suonpään kohdalla henkilöarviointien tulokset vastasivat parhaiten
valmistelutyöryhmän näkemyksiä. Piia Suonpään vahvuuksina nähtiin sopiva
työkokemus seurakuntatyöstä ja puutarha-alalta, esihenkilökokemus ja lisäksi
henkilöarvioinnista saadut tulokset.
Kaikki saadut hakemukset, yhteenveto kaikista virkaa hakeneista ja henkilöarvioinnin tietosuojatut raportit ovat nähtävillä kokouksessa.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
1. merkitsee tiedoksi esittelyn hautaustoimen päällikön vaalin valmisteluprosessin kulusta,
2. suorittaa hautaustoimen päällikön vaalin,
3. päättää, että virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika ja hänen on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan,
4. päättää, että viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen ja
5. valitsee hortonomi (AMK) Piia Suonpään hautaustoimen päällikön virkaan ja
päättää, että virka on vastaanotettava sopimuksen mukaan, mahdollisimman
pian.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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48 § Aloite ”Tyhjän sylin kiven” toteuttamisesta Vuorentaan hautausmaalle
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan Tyhjän sylin kiven valmistelutyöryhmältä
on saapunut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle osoitettu aloite
25.4.2022 (liite 5). Aloitteessa esitetään, että seurakuntayhtymä toteuttaisi Vuorentaan hautausmaalle ”Tyhjän sylin kiven”. Työryhmä esittää, että kiveen tulisi
teksti: ”Lapselle, jota emme koskaan saaneet. Lapselle, jota emme saaneet pitää.” Tällaisen kiven tarkoituksena on toimia konkreettisena paikkana surra,
muistella, saada lohtua ja ymmärrystä tilanteessa, jossa ihminen on kokenut
lapsettomuutta tai sikiön/lapsen menetyksen.
Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee aloitteen vastaanotetuksi ja käy asiasta keskustelun. Liitteenä 6 on alustava suunnitelma kiven sijainnista. Asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi, kun hautaustoimen päällikkö on aloittanut virassaan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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49 § Asioita, joista toivon keskustelua johtokunnassa
Johtokunnan jäsen Hannu Kivelä kertoi selvittäneensä hautojen aiemmin tehtyjen viisivuotisten kastelusopimusten jatkuvan normaalisti sopimuskauden loppuun.
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 17.3.2022 nimennyt jäsenistään kaksi edustajaa katselmukseen, jossa tarkastellaan seurakunnan tiloja ja kiinteistöstrategian toteuttamista sekä yhteistyötä seurakuntaneuvoston ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan välillä. Seurakuntaneuvoston edustajina toimivat Kalervo Aaltonen ja Jaana Rusko-Laitinen. Toiminnan edustajina Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan henkilöstöstä katselmuksessa ovat nuorisotyönohjaaja Maria Lehtovaara ja kappalainen Sampo Kujala.
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikainen on kutsunut johtokunnan puheenjohtaja Sara Syyrakin ja sihteeri Kati Miettisen mukaan
katselmukseen 16.8.2022, jossa on tarkoituksena kiertää muun muassa Hämeenlinnan itäisen puolen kiinteistöjä. Johtokunta päätti, että kiinteistötoimen
henkilöstöstä nimetään mukaan kiinteistöpäällikkö Eija Rantala ja projektipäällikkö Hannu Fagerlund sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta nimetään mukaan Ville Vihriälä.
Puheenjohtaja Sara Syyrakki toivoi, että syksyllä järjestettäisiin johtokunnan
sekä kiinteistö- ja hautaustoimen henkilöstön yhteinen illanvietto Syöksynsuun
leirikeskuksessa.
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50 § Lausuntopyyntö anniskelualueesta Kaurialan kentällä
Kaurialan kentän lähialueen asukkaat on kutsuttu kertomaan kantansa Aluehallintoviraston lupaharkinnassa olevasta anniskeluluvasta liittyen Hämeenlinnan jalkapalloseura ry:n anniskelulupiin, erityisesti Matin Saunalla ja sen edustan kahdella terassialueella (Brahenkatu 2-4). Hämeenlinnan Jalkapalloseura
ry hakee anniskelulupia toistaiseksi voimassa olevana.
A-Klinikka Oy, Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Paula Meskanen on lähettänyt Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Eija Rantalalle
liitteenä 7 olevan 27.5.2022 päivätyn lausuntopyyntökutsun, jossa tarjotaan
mahdollisuutta Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistön (Verhonkatu 2527) asukkaille tulla kuulluksi. Hämeenlinnan seurakuntayhtymä voi kertoa kantansa vuokralaisten puolesta. Poltinahon seurakuntatalo toimintoineen tulisi
myös huomioida lausunnossa.
Hämeenlinnan seudulla Ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka Oy koordinoi anniskelulupien seutulausuntomenettelyä. Aluehallintovirasto pyytää Ehkäisevästä
päihdetyöstä lausuntoa anniskelulupiin. Lupaviranomainen saa määrätä anniskelulupaan, anniskelualueeseen ja anniskeluaikaan liittyviä ehtoja ja rajoituksia
valvonnan turvaamiseksi.
Erityishuomiota tulee kiinnittää anniskeluun, jos se tapahtuisi pääosin lapsille tai
nuorille tarkoitettujen tai heidän käyttämiensä tilojen yhteydessä tai välittömässä
läheisyydessä tai paikassa, jossa elinkeinotoiminnan on katsottava kohdistuvan
pääosin lapsiin ja nuoriin. Kun anniskelu tapahtuisi urheilutapahtumassa tai tilaisuudessa, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria. (Alkoholilaki 1102/2017, 2. luku 22 §).

Lausunnossa pyydetään tarkastelemaan Kaurialan stadionin soveltuvuutta anniskelutoiminnan laajentamiseen ja nostamaan esiin, onko muita näkökulmia,
jotka olisi hyvä saattaa luvanhakijoiden tietoon. Lausunto tulee jättää 2.6.2022
mennessä.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Johtokunta käy asiasta keskustelun ja tekee päätöksen lausunnon antamisesta
A-Klinikka Oy:n Ehkäisevälle päihdetyölle.
Päätös:
Johtokunta kävi asiasta keskustelun. Johtokunta totesi lausunnon jättämiseen
annetun määräajan 2.6.2022 mennessä olevan erittäin lyhyt, jolloin asian selvittämiseksi Verhonkatu 25-27 –kerrostalon asukkailta ei jäänyt riittävästi aikaa.
Johtokunta pitää erittäin tärkeänä ottaa huomioon vaikutukset turvallisuuteen
ympäristössä, jossa on lasten, nuorten ja perheiden seurakunnallista toimintaa
sekä seurakuntayhtymän kerrostalokiinteistö.
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51 § Muut asiat
Johtokunnan varajäsen Jaana Rusko-Laitinen toi esille asiat:
1. Hautausmaiden vanhojen rautaristien kokoaminen näyttelyksi.
2. Ahveniston hautausmaan pääkäytävä on ankean näköinen huonokuntoisten
puiden kaatamisen jälkeen. Tiedusteli, onko uusia puita tarkoitus istuttaa.
Kiinteistötoimen työnjohtaja Esa Lehtonen kertoi, että asia tulee uuden hautaustoimen päällikön käsiteltäväksi.
3. Hämeenlinnan kaupunki on kaatanut vanhoja suuria kuusia uuden sairaalalle johtavan tien ja hautausmaan välistä. Onko alueelle tulossa istutuksia?
Puheenjohtaja Sara Syyrakki toivotti hyvää kesää. Kokouksen lopuksi laulettiin
Suvivirsi.
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52 § Seuraava kokous
Puheenjohtajan päätösesitys:
Johtokunnan seuraavat kokoukset
- tiistaina 30.8.2022 klo 18 Tuulos (Huom! Päivämäärä muuttunut aiemmin suunnitellusta),
- tiistaina 27.9.2022 klo 18 (paikka avoin),
- tiistaina 1.11.2022 klo 18 (paikka avoin),
- tiistaina 29.11.2022 klo 18 (paikka avoin).
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
53 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.
54 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

