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140 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Helena Lähdetmäki.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Helena Lähdetmäki.

141 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

142 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Kari Aakula ja Kaarina Jokinen.
PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Aakula ja Kaarina Jokinen.

143 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen. Liite 1.

144 §

ORIVEDEN SEURAKUNNAN ALUSTAVA TALOUSARVIOESITYS
VUODELLE 2019
Taloussuunnittelun lähtökohtana oli kirkollisveron säilyttäminen nykyisellään.
Ansioverotuloja on kertynyt syyskuun tilanteen mukaan n. 4,3 % enemmän
kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Vuodelle 2019 on arvioitu
ansioverotuloja n. 2 - 3 % enemmän kuin on tämän vuoden arvioitu toteuma.
Palkkoihin on arvioitu 1 % korotusvaraus, kesäkuussa maksettava
kertaluontoinen erä 368 € sekä lomarahaleikkaukset.
Työnantajan eläkemaksuun on laskettu 0,4 prosenttiyksikön aleneminen.
Kangasalan seurakunnan kanssa on tehty yhteistyösopimus kiinteistöpäällikön
ja taloussihteerin palveluiden ostamisesta sekä Lempäälän seurakunnan
kanssa palkkahallinnon palveluiden ostamisesta. Talousarviossa on varattu
tähän määrärahoja 35 050 €. Palvelu hoidetaan kustannustenjakosopimuksen mukaisesti tehtyjen tuntien mukaan.
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Talousarvio vuodelle 2019 on laadittu toiminnalliselle puolelle vastuuryhmien
esitysten mukaisesti.
Rakennusten kunnossapitoon on yhteensä varattu 68 600 €.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli kokouksessaan 23.10.2018 kiinteistö- ja
hautatoimen talousarviota vuodelle 2019. Kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki
teki yhteenvedon kiinteistökierrokselta esiin nousseista korjaus- ja
kunnostustarpeista. Yhteenveto on liitteenä kiinteistöittäin.
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle liitteenä olevat kiinteistöjen
korjaustarpeet lisättäväksi vuoden 2019 talousarvioesitykseen.
Investointiosaan esitetään vahvistetun investointisuunnitelman mukaisesti
Eräjärven ja Längelmäen kirkkojen sekä Oriveden ja Juupajoen kellotapulien
paanukattojen tervausta sekä Oriveden hautausmaan uuden hauta-alueen
hautapalkkien asentamista.
Uutena investointina esitetään Avant-työkoneen hankkimista Oriveden
hautausmaalle. Kiinteistöjohtokunta käsitteli koneen hankintaa kokouksessaan
23.10. ja toteaa, että kiinteistöjohtokunta tunnistaa uuden työkoneen tarpeen
ja esittää kirkkoneuvostolle, että uuden työkoneen hankintaprosessi aloitetaan
seurakuntapuutarhurin kuulemisen jälkeen.
Alustava talousarvio vuodelle 2019 näyttää alijäämää 88 896 €.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan talousarvioesitystä vuodelle
2019, joka näyttää alijäämää. Kiinteistöjohtokunta on antanut oman
esityksensä kiinteistöjen ja hautatoimen osalta talousarvioon. Talousarvion
valmistelua jatketaan kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti
seuraavaan kokoukseen.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
145 §

INVESTOINNIT TALOUSARVIOVUONNA 2019 JA SUUNNITELMAVUOSINA 2020 - 2021
Oriveden seurakunnan investointisuunnitelmassa on vahvistettu
talousarviovuodelle 2019 arviolta 135 000 € investoinnit, jotka ovat Oriveden
hautausmaan uuden hauta-alueen hautapalkkien asennus ja Eräjärven ja
Längelmäen kirkkojen sekä Oriveden ja Juupajoen kellotapulien
paanukattojen tervaukset.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET

________ _______

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 9/2018
SIVU 67/2018
________________________________________________________________________
Vuoden 2020 investoinnit ovat yhteensä arviolta 48 000 € sisältäen Eräjärven
seurakuntatalon ulkokaton uusimisen ja salin puoleisten ikkunoiden
vaihtamisen.
Vuoden 2021 investoinnit ovat yhteensä arviolta 30 000 € sisältäen Eräjärven
seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän uusimisen.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli investointisuunnitelmaa kokouksessaan 23.10.
ja esittää vuoden 2022 investointina olevan Längelmäen kirkon maalauksen
siirtämistä vuodelle 2021.
Kiinteistöpäällikkö oli tehdyn kiinteistöjen korjausvelan pohjalta tuonut
kiinteistöjohtokunnan kokoukseen laskennallisen arvion vuosien 2020 - 2028
investointitarpeen.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle vahvistetun
investointisuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2019. Samalla esitetään
vuoden 2022 investointina olevan Längelmäen kirkon maalauksen siirtämistä
vuodelle 2021 liittyen Längelmäen kirkon 250-vuotisjuhlaan.
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa tiedoksi vuosien 2020 - 2028 laskennallisen
arvion investointitarpeista.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että investointisuunnitelman valmistelua jatketaan
kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaan.
146 §

URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY ERÄJÄRVEN KIRKON LÄMMITYKSEN
UUSIMISESTA
Insinööritoimisto AX-LVI Oy:sta Pertti Jaakkola ja Urpo Koivula tekivät
Eräjärven kirkkoon sähkösuunnitelman kirkon lämmitysjärjestelmän
uusimisesta. Urakkatarjouspyynnöt lähetettiin neljälle paikkakunnalla
toimivalle urakoitsijalle ja kaksi heistä jätti määräaikaan 5.10. mennessä
tarjoukset. Tarjouksen jättivät MJM-Sähkö Oy 39.494 € ja Pirkanmaan
Sähköurakointi Oy 36.617,20 €. Saatujen tarjousten pohjalta Pirkanmaan
Sähköurakointi Oy jätti edullisimman tarjouksen.
Museovirastolta oli pyydetty lausunto lämmitystapamuutoksen toteuttamiselle.
Lausunto saatiin 3.10.2018, jossa he puoltavat suunnitelmaa tietyin ehdoin.
Alttarin ja muiden kirkkosalin näkyviin paikkoihin sijoitettavien lämmittimien
väri, malli ja tarkka sijoituspaikka tulee hyväksyttää heillä samoin
malliasennus penkinlämmittimestä.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMIKIRJAIMET
________ ________

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 9/2018
SIVU 68/2018
________________________________________________________________________
Pertti Jaakkola AX-LVI O:sta kyseli eri toimittajilta penkin alle sijoitettavista
runkoputkesta tehtyjä lämmittimiä, mutta sellaisia ei löytynyt. Yksi toimittajista
Heatterm Oy oli kiinnostunut valmistamaan ne tilaustyönä. Lämmittimet tulisi
olemaan samanlaiset kuin on Längelmäen kirkon penkkien alla. Tarjoushinta
penkinlämmittimistä on 25.570,46 €.
Kiinteistöjohtokunta käsittelee saapuneet tarjoukset kokouksessaan 23.10. ja
antaa niiden pohjalta esityksen kirkkoneuvostolle valittavasta urakoitsijasta ja
penkinlämmittimien toimittajasta. Liitteenä urakkatarjoukset sekä
museoviraston antama lausunto.
KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle valittavaksi Eräjärven kirkon
lämmitysurakan toteuttajaksi edullisimman tarjouksen antaneen Pirkanmaan
Sähköurakointi Oy:n sekä penkinlämmittimien toimittajaksi Heatterm Oy:n.
Kirkkoneuvosto käsittelee museoviraston lausunnon asiasta.
Lisäksi kiinteistöjohtokunta edellyttää töiden asianmukaista valvontaa ja
lopputarkastusta urakan valmistuttua.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kiinteistöjohtokunnan esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 2.
147 §

HAUTATOIMEN HINNASTOT 1.1.2019 ALKAEN
Oriveden hautatoimen hinnat on viimeksi tarkistettu 1.1.2012. Juupajoen
seurakunnan liittyessä 1.1.2015 Oriveden seurakuntaan hinnastot
yhdenmukaistettiin niin, että Oriveden nykyinen hinnasto oli koko tulevan
alueen hinnasto 1.1.2015 alkaen.
Liitteenä esitys ja vertailutietoja ympäristöseurakuntien hinnoitteluista.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi hautatoimen
hinnantarkistukset ja otettavaksi ne käyttöön Oriveden seurakunnassa
1.1.2019 alkaen erillisen liitteen mukaisesti.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti, että hautatoimen hinnastot tuodaan uudelleen
käsiteltäväksi kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen.

148 §

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOT
Kirkkovaltuusto on vahvistanut nykyiset luottamushenkilöiden kokouspalkkiot
1.1.2015 alkaen.
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Kokouspalkkiot ovat:
kirkkoneuvoston ja –valtuuston sekä kappelineuvoston jäsenet 30 €
vastuuryhmien jäsenet 30 € ja puheenjohtaja 45 €
kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 700 €
kirkkoneuvoston ja –valtuuston varapuheenjohtajien vuosipalkkio 500 €
Puheenjohtajiston vuosipalkkioon sisältyy johtoryhmän kokoukset ja muut
edustustehtävät.
kokouspalkkiot maksetaan 50 %:lla korotettuna kokouksen kestettyä yli
kolme tuntia ylittäviltä tunneilta.
Lisäksi kirkkovaltuusto päätti, että seurakunta tilaa Kotimaa-lehden
vastuuryhmien puheenjohtajille. Seurakunta tilaa aiemman päätöksen
mukaisesti edelleen Kotimaa-lehden kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi
luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1.1.2019 alkaen seuraavasti:
Kokouspalkkiot
1) kirkkoneuvoston ja -valtuuston sekä kappelineuvoston jäsenet 30 €
2) vastuuryhmien jäsenet 30 € ja puheenjohtaja 45 €
3) matkakorvaukset maksetaan mikäli yhdensuuntainen matka ylittää 5 km
Matkakorvaus on verohallinnon verovapaiden matkakustannusten mukainen.
4) kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 700 €, vuosipalkkioon sisältyy
johtoryhmän kokoukset ja muut edustustehtävät
5) kirkkoneuvoston ja -valtuuston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 700 €,
vuosipalkkioon sisältyy johtoryhmän kokoukset ja muut edustustehtävät
6) kokouspalkkiot maksetaan 50 %:lla korotettuina kokouksen kestettyä yli
kolme tuntia
7) Kotimaa-lehden tilaus kirkkovaltuuston, kappelineuvoston ja vastuuryhmien
puheenjohtajille sekä kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle samoin kuin
kirkkoneuvoston jäsenille
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
149 §

LÄNGELMÄEN ÄÄNI -RYHMÄN VALTUUSTOALOITE
Kiinteistyöjohtokunta käsitteli kokouksessaan 23.10. valtuustoaloitetta liittyen
Längelmäen kirkon 250-vuotisjuhlaan. Kirkkoneuvosto lähetti aloitteen
kiinteistöjohtokunnalle valmisteltavaksi. Liite 3.
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KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN ESITYS
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että aloitteessa esille tuodut
Längelmäen kirkon kiinteistöasiat otetaan huomioon soveltuvin osin tulevien
vuosien korjaus –ja investointisuunnitelmissa. Juhlavuoden ohjelmistoon
kiinteistöjohtokunta ei ota kantaa.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Aloite otetaan huomioon Längelmäen kirkon 250-vuotisjuhlavuoden
valmistelussa ja Längelmäen kirkon korjaukset huomioidaan tulevien vuosien
investointisuunnitelmassa.
150 §

LAUSUNNON ANTAMINEN TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN
TUOMIOKAPITULILLE SEURAKUNTAPASTORI HETA PARKKINENTUOVISEN ANOMASTA OPINTOVAPAASTA
Seurakuntapastori Heta Parkkinen-Tuovinen on jättänyt anomuksen
jäämisestään opintovapaalle ajalle 1.1. - 31.5.2019 ja 1.8.2019 - 31.5.2020.
Opintovapaan aikana hän suorittaa työnohjaajan ammattitutkinnon 60 op
Tampereen ammattikorkeakoulussa ja täydentää opintoja aikuiskasvatuksen
opinnoilla Jyväskylän avoimessa yliopistossa.
Seurakunnan tulee antaa lausunto asiasta hiippakunnan tuomiokapitulille, joka
myöntää hiippakunnan pappien virkavapaudet. (KJ 6:12,1).
Opintovapaalain 8 §:n mukaan työntekijällä on lain suoma oikeus opintovapaaseen. Mikäli opintovapaasta on työnantajalle tuntuvaa haittaa, sen
alkamista voidaan siirtää enintään kuudella kuukaudella.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto puoltaa seurakuntapastori Heta ParkkinenTuovisen opintovapaata hänen anomalleen ajalle.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

151 §

VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN MARI MUTASELLE VS II
SEURAKUNTAPASTORIKSI ORIVEDEN SEURAKUNTAAN
Heta Parkkinen-Tuovinen on anonut opintovapaata seurakuntapastorin virasta
ajalle 1.1. - 31.5.2019 ja 1.8.2019 - 31.5.2020. Oriveden kirkkoneuvosto on
puoltanut opintovapaan myöntämistä, josta päätöksen tekee Tampereen
hiippakunnan tuomiokapituli.
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Oriveden seurakuntaan tarvitaan seurakuntapastorin sijainen edellä olevalle
ajalle. Tarkoituksenmukaista on pyytää Mari Mutaselle yhtämittainen
virkamääräys, joka kattaa myös kesä- ja heinäkuun. Seurakuntapastori Heta
Parkkinen-Tuovinen hoitaa omaa virkaansa kesä-heinäkuun 2019 ajan.
Kirkkolain 6 luvun 1 §:n 4 mom. mukaan virkasuhteessa suoritettavaa
tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan
kuitenkin ottaa virkasuhteeseen määräajaksi myös ilman, että tehtävää varten
on perustettu virka. Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 1 mom. mukaan viranhaltija
otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.
Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 2 mom. mukaan viranhaltija voidaan ottaa
määräajaksi vain, jos:
1) viranhaltija sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien
tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan
toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. Kirkkolain 6 luvun 18 §:n 1-2 mom.
mukaan viranhaltijalle on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen
virantoimituksen alkamista virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai
muu kirjallinen viranhoitomääräys.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta
1) virkamääräystä vs II seurakuntapastoriksi Mari Mutaselle ajalle 1.1. 31.5.2019 ja 1.8.2019 - 31.5.2020
2) virkamääräystä Oriveden seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin
virkaan ajalle 1.6. - 31.7.2019.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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152 §

KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN LAKKAUTTAMINEN 31.12.2018,
KIINTEISTÖASIOIDEN JA VIESTINNÄN VASTUURYHMIEN
PERUSTAMINEN SEKÄ VASTUURYHMIEN TOIMINTASÄÄNNÖN
HYVÄKSYMINEN JA KÄYTTÖÖN OTTAMINEN 1.1.2019 ALKAEN
Oriveden seurakunnassa on toiminut kiinteistöjohtokunta 1.1.2011
alkaen, jota ennen oli kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuslautakunta.
Piispanvisitaation yhteydessä olleessa hallinnon tarkastuksessa
lakimiesasessori Jorma Juutilainen toi esiin kysymyksen kiinteistöjohtokunnan
mielekkyydestä hallinnon keventämisen näkökulmasta. Hän esitti
ajatuksenaan, että johtokunnan voisi muuttaa työryhmäksi tai vastaavaksi.
Oriveden seurakunnassa on toiminnallisella puolella neljä vastuuryhmää ja
niillä on yhteinen toimintasääntö, joka on tullut käyttöön 1.1.2011 alkaen.
Tämä toimintasääntö vaatii päivitystä ja tämän päivityksen yhteydessä olisi
mahdollista liittää uusi kiinteistöasioiden vastuuryhmä saman toimintasäännön
alaisuuteen. Lisäksi seurakunnassa tapahtuvan viestinnän tueksi on
mielekästä perustaa viestinnän vastuuryhmä.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle
1) kiinteistöjohtokunnan lakkauttamista 1.1.2019 alkaen
2) seurakuntaan perustetaan kiinteistöasioiden vastuuryhmä 1.1.2019 alkaen
3) seurakuntaan perustetaan viestinnän vastuuryhmä 1.1.2019 alkaen
4) päivitetyn vastuuryhmien toimintasäännön hyväksymistä ja käyttöön
ottamista 1.1.2019 alkaen. Liite 4.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.
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153 §

HAASTATTELUTYÖRYHMÄN VALITSEMINEN KASVATUKSEN
TYÖNTEKIJÄN VALITSEMISTA VARTEN
Oriveden seurakunnassa oleva kasvatuksen työntekijän virka on haettavana
2.11.2018 päättyvällä hakuajalla. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan
12.7.2018, että virka laitetaan haettavaksi, koska sen vakituinen viranhaltija oli
jättänyt irtisanoitumisilmoituksen siirtyäkseen muihin tehtäviin.
Viranhaltijan valitsemista varten pitää perustaa valintatyöryhmä, joka tekee
esityksen valittavasta työntekijästä 28.11.2018 olevaan kirkkoneuvoston
kokoukseen. Valintatyöryhmässä on tarkoituksenmukaista olla sekä
työntekijöitä että luottamushenkilöitä.
KIRKKOHERRAN ESITYS
Esitän, että kirkkoneuvosto päättää valittavan työryhmän kokoonpanosta.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti valita viranhaltijan valitsemista varten työryhmään Ruut
Viljasen, Paula Montosen, Mika Tapiolinnan ja Asta Ahavan.

154 §

KAMERAVALVONTALAITTEIDEN SISÄKUVAN TALLENNUS
Kirkkoneuvosto käsitteli viime kokouksessa kameravalvontalaitteiden
uusimista seurakunnan kiinteistöihin. KMV-Turvapalvelun antama tarjous
hyväksyttiin, koska se oli kokonaisvaltaisesti edullisin.
Tarjouksesta puuttui kirkkojen sisäkuvan tallentaminen. Tarjous siitä
on pyydetty ja sen kustannus olisi yhteensä 90 €/kk sisältäen kaikkien
kirkkojen sisäkuvan siirtymisen tallentimelle.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy KMV-Turvapalveluiden antaman tarjouksen 90 €/kk,
joka sisältää kirkkojen sisäkuvan siirtymisen tallentimelle.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

155 §

MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
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ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 9/2018
SIVU 74/2018
________________________________________________________________________
156 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi
1. Talouspäällikön päätöspöytäkirja 8/2018
2. Muistio Pirkanmaan seurakuntien palaverista
3. Längelmäen kirkkotoimikunnan muistio
4. Vastuuryhmien muistiot
5. Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirjat 1 - 5/2018
6. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
12/2018 Vuoden 2019 kirkkokolehdit
13/2018 Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita
Pykälissä käsitellyillä asioilla ei ollut kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

157 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

158 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.
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