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Kirkkoneuvosto 31.3.2020 §§ 79-82
79 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.44.
Alkuhartauden piti Mirja Vakkuri.

80 §

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla. (KL 7:4).
Esityslista on toimitettu 27.3.2020

Pj:n esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 80 § Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

81 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän
mukaisesti Jarkko Åström ja Henry Berg

Kn 81 § Päätös:

82 §
Pj:n esitys:

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin Henry Bergiä ja
Esko Lappalaista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin
Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa
§ 85,8; Tiedoksi; Covid-19 tilanne 31.3.2020 Järvenpään seurakunta
lisätään
§ 87 Vanhankirkon 2-3 krs korjausten rakennuspiirustusten hyväksyminen
esittelytekstiä täydennetty
§ 88 Ruokapalvelutyöntekijän anomus lyhennetystä työajasta
lisätään
§ 89 Oikaisuvaatimusohjeet
§ 90 Kokouksen päätös

Kn 82 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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Kirkkoneuvosto 10.3.2020 § 50
Kirkkoneuvosto 17.3.2020 § 70
Kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 83
83 §

SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019
Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen
lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä
kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on
laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja
liitetiedot. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista
tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.
Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista.
Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys
tilikauden
tuloksen
käsittelyä
sekä talouden tasapainottamista koskeviksi
toimenpiteiksi.
Kirkkohallitus on myös antanut ohjeen Seurakunnan ja
seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen, jossa on noudatettavat ohjeet
toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tasekirjasta.
Seurakunnan
kokouksessa
hautaustoimen
esittelemässä
Ruuskanen ja

**
Esityksen valmistelijat
kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kn 50 § Päätös:

toimintakertomukset 2019 käydään läpi useassa erässä. Tässä
käsittelyssä on esillä diakonian-, musiikkityön-, kiinteistötoimen ja
työalat. Toimintakertomukset ovat liitteenä nro 50. Paikalla
ja kysymyksiin vastaamassa diakonian työalaan liittyen Keijo
musiikkityön osalta Mikko Haapaniemi.

ja

lisätiedot;

Keijo

Ruuskanen,

Mikko

Haapaniemi,

talousjohtaja,

Kirkkoneuvosto
1.

kuulee selonteon vuoden 2019 diakonian-, musiikkityön-, kiinteistötoimen ja
hautaustoimen työalojen toiminnasta

2.

kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti
Musiikkityö: Vuoden 2019 osalta lapsikuoron vetäjä korjataan

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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****
Kn § 70
Tässä
kokouksessa
käsitellään
toimintakertomus
ja
tilinpäätös
2019
kokonaisuudessaan liitteenä nro 70, mutta kasvatuksen työalan toimintakertomuksia
esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa ovat kutsuttuna paikalla James Cox ja Iia
Palmgren.
**
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; James Cox, Iia Palmgren, talousjohtaja, kirkkoherra
**
Pj:n/Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto
1. kuulee selonteon vuoden 2019 kasvatuksen työalan toiminnasta
2. kuulee muilta osin selonteon vuoden 2019 toimintakertomuksesta ja
tilinpäätöksestä
3. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat
Kn 70 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti
· Työalojen toimintakertomuksista henkilöstön nimet jätetään pois
· Selvitetään, mistä johtuu koulutusmäärärahojen poikkeuksellisen
alhainen käyttö
· Kirkonkirjojenpito: täydennetään vuoden 2019 taulukko
· Jumalanpalveluselämä: Jumalanpalveluksen kustannuspaikalta
puuttuu selitys ylitetystä budjetista
· Muut kirkolliset toimitukset: lisätään taulukko Järvenpäässä
syntyneiden määrä, hautaan siunaamisen osalta selvitetään mistä
johtuu budjetin ylitys
· Aikuistyö: selvitys ylitetystä budjetista
· Varhaiskasvatus: selvitys alitetusta budjetista
· Nuorisotyö: selvitys alitetusta budjetista, miten toteutunut
nuorisotyössä mahdollisuus keskustella työntekijän kanssa?
· Rippikoulutyö: taulukosta värit pois
· Diakonia: selvitys alitetusta budjetista
· Palveleva Puhelin: selvitys alitetusta budjetista
· Yhteiskuntatyö: toimintakertomuksessa mainitaan tukiryhmä
· Lähetystyö: työntekijöiden nimet pois toimintakertomuksesta
· Jampantyö: selvitys ylitetystä budjetista
· Keittiötoimi: työntekijöiden nimet pois
· Leiriniemi: selvitys budjetin alituksesta
· Henkilökunta- luvussa tasataan taulukkosarakkeet oikeaan
reunaan
· Lisätään kiinteistöjohtokunnan osanottajamäärät
· Diakoniajohtokunnan varajäsenrivit korjataan
· Seurakunnan jäsenyysprosentiksi korjataan 65,00% (s. 80)
· Vapaaehtoistyön yhteenlaskettu lukumäärä

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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****
Kn § 83
Tässä
kokouksessa
käsitellään
toimintakertomus
ja
tilinpäätös
kokonaisuudessaan, joka on lähetetty sähköisesti liitteenä nro 83,

2019

**
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; talousjohtaja, kirkkoherra
**

Pj:n/Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää
1) käydä läpi tasekirjan muutoksia, lisäselvityksiä vaatineet kohdat ja
lisäykset
2) hyväksyä ja allekirjoittaa toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja
liiteaineiston sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen eli tasekirjan
vuodelta 2019
3) jättää vuoden 2019 tilinpäätösmateriaalin tilintarkastajien
tarkastettavaksi

Kn 83 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 84
84 §

MUISTUTUS KAUPUNGIN YLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 2040
Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on
yhdyskunnan eri toimintojen kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä
virkistysalueiden
sijoittaminen
ja
niiden
välisten
yhteyksien
järjestäminen.
Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa
alueen asemakaavojen laatimista.
Kaupungin yleiskaavaprosessi 2040 on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Valmistelua
on tehty yleiskaavan tavoitteiden ja "Valitut kasvusuunnat" –rakennemallin pohjalta
(Kaup.valt 18.6.2018). Yleiskaava koskee koko kaupungin aluetta lukuun ottamatta
Keskustan osayleiskaavan 2030 aluetta. Yleiskaavaehdotuksessa on otettu huomioon
yleiskaavaluonnosvaiheesta annetut lausunnot. Huomioiminen ei tarkoita, että
kaavaehdotusta olisi kaikin osin muutettu lausunnonantajien toiveiden mukaiseksi.
Yleiskaavan lähtökohtana on voimakkaasti tiivistyvä kaupunkirakenne. Yleiskaavassa
varaudutaan, että 2040 Järvenpäässä on 60 000 asukasta ja 15 000 – 17 000 työpaikkaa.
Järvenpään kaupunkikehityslautakunta on päättänyt 27.2.2020 asettaa Järvenpään
yleiskaava 2040:n ehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus on virallisesti nähtävillä 11.3.22.4.2020. Osallisella on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta muistutus 22.4.2020
mennessä.
Yleiskaava koostuu selostuksesta sekä kartoista ja niihin liittyvistä merkinnöistä ja
määräyksistä. Liitteenä nro 84a-d ovat yleiskaavakarttaotteet kohteista, joista
seurakunta antoi lausuntonsa yleiskaavaluonnoksesta (14.5.2019 § 166). Kohteet ovat
kirkonmäki, hautausmaa, Laurilan seurakuntakoti ja Jampan seurakuntakoti.
Kirkonmäellä seurakunnan alueet ovat PY-merkinnällä, mikä on julkisten palvelujen
kortteli. Kulttuuriympäristökartassa kirkko (10.009), jonka Kirkkohallitus on 8.6.2004
suojellut, on muutettu yleiskaavassa valtakunnallisesti merkittäväksi suojeltavaksi
kulttuuriympäristöksi ja Vanhakirkko (10.006) on säilynyt paikallisesti arvokkaana
kulttuuriympäristönä. Muilla rakennuksia ei ole suojelumerkintöjä.

Kirkonmäen lähialueella kaavaehdotuksessa ovat edelleen Järvenpään yhteiskoulun
(JYK) ja Kansakoulunkadun päiväkodin alueet AK eli Kerrostalovaltainen asuntoalue merkinnällä. Hyvää JYK:n suuntaan on, että rakennusmassat on sijoitettu etäälle
Kansakoulunkadun varresta, jotta sieltä suunnasta näkymä kirkkoon säilyy. Päiväkodin
kohdalle AK-merkintä mahdollistaa korkeankin kerrostalon (kuten JYK:n alueellakin).
Kulttuuriarvojen takia, jos kerrostalo on ao. tontille sijoitettava, se ei saisi nousta
kirkkoa korkeammaksi eli ei yli kolmikerroksiseksi. Kansakoulunkadun eteläpuolinen
pientaloalue merkintä luonnosvaiheen AK:sta on muuttunut A-merkinnäksi, joka
mahdollistaa pientalot ja kerrostalot joustavasti. Yleiskaava ei ota kantaa talojen
korkeuteen mutta seurakunnan kannalta on ensiarvoista, että kirkon ja Vanhankirkon
luo jää väljyyttä ja viheralueita ja, että näkymää suojeltuun kirkkoon ja sen torniin ei
pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
päätöksen toimeenpano
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peittää korkealla rakentamisella. Kirkko on yksi Järvenpään merkittävistä julkisista
rakennuksista ja omaleimainen maamerkki. Seurakunnan palvelut edellyttävät myös,
että seurakunnan nykyiset pysäköintialueet säilyvät seurakunnan asiakkaiden ja
työntekijöiden käytössä eikä lähialueiden mahdollisesti tulevien kerrostalojen
asukaspaikoituksen lisäalueina.

Hautausmaan osalta EH eli Hautausmaa-alue -merkintä säilyy koko seurakunnan
omistaman nykyisen hautausmaan ja sen laajentumisalueen osalla sekä myös Kaukotien
länsipuolella, missä ovat hautausmaan huoltorakennus ja varastot sekä metsäaluetta.
Alueen itäpuolella A-merkintä eli Asuinalue lähenee hautausmaata ja samoin
pohjoisessa AP-aluetta on lisätty V eli Virkistysalueen viereen. Luonnosvaiheessa
osittain
hautausmaan
laajennusalueen
päällä
ollut
Viheryhteys-merkintä
on
lausuntotoiveemme mukaisesti siirretty hautausmaan rajalle ja liikuntareitti on merkitty
nykyiselle paikalleen.
Kyseessä on 7-8 m leveä latupohja, josta on sovittu suullisesti, että latupohja voi olla,
kunnes hautausmaan laajennus tarvitsee aluetta.

Kulttuuriympäristökartassa siunauskappeli (10.002) on 2 luokan kohde = paikallisesti
arvokas kulttuuriympäristö. On tärkeää, että yleiskaavassa hautausmaalle on varattu
riittävästi tilaa. Hautausmaalla on järvenpääläistä kulttuuria, se on kohtaamis- ja
muistelupaikka sekä merkittävä viheralue.
Laurilan seurakuntakodin osalta PY-merkintä on säilynyt. Kulttuuriympäristökartassa
Laurilan seurakuntakoti on suojeluluokassa 3, mikä tarkoittaa, että kaavallisesti
rakennusta ei suojella. Seurakuntakodilla on kasvatuksen toimintaa ja hautausmaata
lähimpänä olevana tilana se palvelee erityisesti muistotilaisuuksien paikkana.
Jampan seurakuntakodin, joka sijaitsee Saunakallion Ostoskeskuksen (Jampan ostari)
yhteydessä, kaavamerkintä on C eli keskustatoimintojen alue, joka mahdollistaa
julkisia, kaupallisia ja vapaa-ajanpalveluita sekä asumista ja puistoa. Ostoskeskuksen
vieressä on nyt modulipäiväkoti ja Saunakallion koulun väliin. Myöhemmin
Koivusaaren koulu on siirtymässä Saunakallion koulun itäpuolelle nykyiselle
hiekkakentälle. Kaupungin kanssa käydään neuvotteluja Saunakallion ostoskeskuksen ja
Jampassa seurakuntakodin kohtalosta mutta tämä on yleiskaavasta erillinen prosessi.
Kirkkoneuvosto lausui yleiskaavaluonnoksesta seuraavaa:
1) Kirkonmäki tulee
säilyttää
PY-merkinnällä
ja
sen
lähialueelle
suunnitelluilla AK-alueilla tulee palauttaa AP-merkintä ja siten ottaa
huomioon kirkkolailla suojellun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkon
näkymä siten, ettei näkymää kirkkoon tai kirkontorniin estetä
Rantapuistosta ja Kansakoulunkadulta.
2) Seurakunnan omistaman hautausmaan ja sen laajentumisalueen osalla EHmerkintä tulee säilyttää. Ulkoilureitin linjausta tulee korjata siten, ettei se
ole hautausmaan osastojen 13-15 päällä. Seurakunta edellyttää kaupungin
pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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kanssa neuvotteluja ulkoilureitin linjauksesta, sopimuksesta sekä
korvauksista.
3) Jampan seurakuntakodilla tehdään merkittävää aluetyötä ja diakoniatyötä ja
seurakuntakoti tulee alueella säilyttää. Kaavallisesti seurakunnan läsnäoloa
ei saa heikentää. Jampan seurakuntakodin ja Saunakallion ostoskeskuksen
sekä niiden lähialueiden osalta toivotaan kaupungin kanssa neuvotteluja
ennen yleiskaavaprosessin seuraavia vaiheita.
4) Yleisesti seurakunta toivoo, että yleiskaavaprosessiin on riittävästi aikaa,
jotta neuvottelut ja tarkistukset voidaan käydä ja saavuttaa yhteisymmärrys
eri tavoitteiden osalta.

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja
**
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto muistutuksena Järvenpään yleiskaavaehdotuksesta lausuu
seuraavaa:
On hyvä, että kirkonmäellä on säilytetty PY-merkintä. Suojeltu kirkko,
joka on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurikohde, tarvitsee
ympärilleen riittävästi väljyyttä, jotta rakennus myös näkyisi.
Kansakoulukadun eteläpuolella kirkon kohdalla nykyisin olevan
päiväkodin paikalla oleva AK-merkintä on ongelmallinen. Osa
ongelmaa on, että siinä ei määrittellä kerrostalojen korkeutta.
Kerrostalo ei kuitenkaan saisi nousta varsinaista kirkkoa
korkeammaksi. Tällöin kirkontorni olisi korkeimmalle nouseva
elementti.
Tärkein jäljellä oleva suunta, josta kirkon voi vielä nähdä kauempaa on
JYK:n suuntaan. Nykyisen JYK:n kohdalle suunniteltujen kerrostalojen
sijoittaminen tulee olla riittävän kaukana Kansakoulunkujasta, jotta
arvokas näkymä kulttuurikohteeseen kirkkoon tai kirkontorniin säilyy.

Kn 84 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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Kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 85
85 §

TIEDOKSI
1.

YLEISKIRJEET
10/2020 Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönotto
11/2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys hallinnon järjestämisestä
11/2020 liite 1 131-2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys srk ja srky sekä kkh hallinnosta
poikkeusoloissa
11/2020 liite 2 Sähköinen kokous
12/2020 liite 132-2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
12/2020 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä
poikkeamisesta poikkeusolojen aikana
Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2020

2.

JÄSENKEHITYSTILASTO
Liite 85/2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

3.

RUOTSIN OSINKOVEROPÄÄTÖS

(liite 85/3)

4.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin istunnon päätös 17.3.2020 § 33

(liite 85/4)

5.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin istunnon päätös 17.3.2020 § 34

(liite 85/5)

6.

Viranhoitomääräys: Tarja Seppänen, DESP/71/01.01.01/ 2020

(liite 85/6)

7.

Viranhoitomääräys: Leena Berntsson, DESP/76/01.01.01/ 2020

(liite 85/7)

8.

Covid- 19; tilanne 31.3.2020 Järvenpään seurakunta

(liite 85/8)

**
Esityksen valmistelija; hallintosihteeri, kirkkoherra, talousjohtaja
**
Pj:n esitys:

Merkitään tiedoksi

Kn 85 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 86

86 §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ennakkokeskustelu Mankalan ja Haarajoen kerhotilojen tulevaisuuden osalta.

Kn 86 § Päätös:

Käytiin ennakkokeskustelua Mankalan
suunnitelmista tulevaisuuden osalta.

ja

Haarajoen

Ei muita esille tulleita asioita.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano

kerhotilojen
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Kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 87

87 §

VANHANKIRKON 2-3 KRS KORJAUSTEN RAKENNUSPIIRUSTUSTEN
HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 2 mom 2) kohdan mukaan kirkkoneuvoston
päätösvaltaan kuuluu päättäminen rakennuspiirustuksien hyväksymisestä,
jos
kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä
kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten
hyväksymistä itsellään. Kirkkovaltuusto on 19.3.2013 päättänyt että kirkkoneuvosto
saa päättää rakennuspiirustusten hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä 600.000
euroa. Vanhankirkon 2-3 kerrosten korjaushakkeen määrärahaa on talousarviossa
2020 455.000 euroa. Lisäksi vesikattohankkeen määräraha on 100.000 euroa.
Vanhankirkon piirustusluonnokset ovat arkkitehti Olli Kumpulaisen laatimat.
Rakennuspiirustukset ovat liitteenä nro 87a-g. Suurimpia remonttitöitä ovat uusi
suora invakulku 2. kerroksen saliin ja salin entisten äänentoistokaappien poisto.
Keittiö remontoidaan kokonaisuudessaan ja tehdään keittiötyöskentelylle toimivampi
kokonaisuus. 3. kerrokseen tulee uusi IV-konehuone. Ilmanvaihto-, sähkö-, käyttö- ja
lämmitysputket sekä viemäröinti uudistetaan. 2 ja 3 krs tilojen ilmanvaihto
järjestetään yhdellä IV-koneella, jossa lämmöntalteenotto. Sähköistys uusitaan
vastaamaan
nykyisi
standardeja.
Vanhoja
valaisimia
tullaan
säilyttämään
mahdollisuuksien mukaan (näistä tarkistettava led-mahdollisuus). Muutoin tilat
huolletaan ja pintakäsitellään.

**
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja ja ylläpitopäällikkö
**
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Vanhankirkon 2-3 kerrosten rakennuspiirustukset
liitteen nro 87a-g mukaisina.

Kn 87 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 88
88 §

TIETOSUOJALAKI (1050/2018)
.

**
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot:
**

Tj:n esitys:

Kn 88 § Päätös:

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 31.3.2020 §§ 89-90

89 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 89 §

Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

90 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 90 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.24.

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano

