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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 22.11.2017 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30.

Paikka:

Jaanin seurakuntatalo, Karjakuja 75

Läsnä:

Kairavuo, Leena
Heinonen, Mari
Hovi-Hairisto, Pirjo
Kallio, Nina
Koiranen, Nina
Laato, Anni Maria
Laihinen, Marja-Leena
Lundström, Eriika
Nummela, Olavi
Rantanen, Ari
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo

puheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Hälli, Anna

sihteeri

Kutsuttuna:

Hakala, Erne § 145
Heikkonen, Taru § 145

nuorisotyönohjaaja
johtava nuorisotyönohjaaja

Poissa:

Kavén, Sirkka-Liisa
Koskivaara Eija

jäsen
jäsen

§ 140
KOKOUKSEN AVAUS
Veisattiin virsi 175 ja puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
§ 141
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 142
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 24.11.2017 virastoaikana klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Anneli Sokajärvi ja
Tiina Stauffer.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Anneli Sokajärvi ja Mari Heinonen.
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Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 143
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Tiina Stauffer lupasi kertoa kuulumisia lapsiasiain vaikutusten arvioimisesta ja edistämisestä
seurakuntayhtymässä kohdassa §150. Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 144
ILMOITUSASIAT
A. a Kirkkohallituksen yleiskirjeet
20/2017 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen
20/2017 liite 126-2017-Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://evl.fi/yleiskirjeet
A. b Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://sakasti.evl.fi/kit
B. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat luetettavissa internetissä osoitteessa:
http://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko

C. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
36/2017 Noora Rajala, virkavapaus
37/2017 Taru Heikkonen, virkavapaus
38/2017 Anna Hälli, virkavapaus
39/2017 Työntekijöiden virkapaikat
40/2017 Jukka Rintala, palkkaaminen diakoniatyöntekijän viransijaiseksi
41/2017 Kirsti Thureson, virkavapaus
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.
D. Turun arkkihiippakunnnan päätöspöytäkirjat
-

Viranhaltijapäätös 49/2017 hiippakuntapastori DTUR/289/01.01.02/2017 30.10.2017 Outi
Toljamon virkavapaus ajalle 10.10.2017-14.01.2018
Viranhaltijapäätös 52/2017 hiippakuntapastori DTUR/154/01.01.2017 3.11.2017 Viranhoitomääräys Kristiina Frondeliukselle Turun Katariinanseurakuntaan

-
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Viranhaltijapäätös 2/2017 hiippakuntadekaani DTUR/271/04.02.01/2017 2.10.2017 Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, tuomiokapitulin kokous 13/2017 12.10.2017 §326
Piispainkokous / Suositus seurakuntien yhteistyöstä jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa
DTUR/265/04.02.00/2017

E. Muut asiat
-

-

Omaishoitajien kirkkopyhä Hannunniitun seurakuntakodilla su 26.11.klo 12
Varissuon kirkon 20-vuotisjuhlien avoimet ovet ja vastaanotto to 30.11. klo 14-16
Varissuon kirkon 20-vuotisjuhla Varissuon kirkolla su 3.12. klo 12 juhlamessu ja messun
jälkeen kirkkokahvit ja juhlatilaisuus, jossa ansiomerkkien jako
Itsenäisyyspäivän 6.12. juhlajumalanpalvelus klo 10 Katariinan kirkossa ja jumalanpalveluksen jälkeen seppeleiden lasku sankarihautausmaalle sekä Marttojen valmistamat kirkkokahvit Nummen seurakuntakodilla
Itsenäisyyspäivän joulutoritapahtuma 6.12. klo 11-14 Katariinan pappilassa ja Nummen
seurakuntakodilla
Vapaaehtoisten vastuunkantajien kiitosruokailu ja konsertti Varissuon kirkolla to 21.12.klo
17.00-. Ilmoittautuminen.
Nuorisotyönohjaajan viran hakuaika päättyy 20.11.2017
Vanhustyön määräaikaisen virkasuhteen hakuaika päättyy 20.11.2017

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Lisäksi päätettiin lisätä kohtaan C kirkkoherran päätöspöytäkirjat
40/2017 (Jukka Rintalan palkkaaminen diakonian viransijaiseksi) sekä 41/2017 (virkavapauden
myöntäminen Kirsti Thuresonille).
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 145
TUTUSTUMINEN UUDISTETTUIHIN NUORISOTYÖN TILOIHIN JAANISSA JA NUORISOTYÖN ESITTELY
Katariinanseurakunnan nuorisotyön kokoontumistilat on vaihdettu Jaanin seurakuntatalolle.
Nuorisotiimi esittelee tiloja ja toimintaansa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto tutustuu uusittuihin nuorisotiloihin. Nuorisotiimi ja seurakunnan nuoret esittelevät seurakunnan nuorten elämää ja esittivät kysymyksiä seurakuntaneuvostolle.

Päätös:

Tutustuttiin nuorten tiloihin ja toimintaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 146
KATARINA (KATRI) JA ROSA TRÄSKIN HAUDAN HALLINTA-AJAN JATKAMINEN
Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö on toimittanut seuraavan asian käsiteltäväksi Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle:

Katri Träskin testamentti kuului seuraavasti:
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”Härmed förklarar jag min yttersta vilja och testamente vara, att efter mitt frånfälle skall med min
kvarlåtenskap förfaras på följande sätt:
Överst ur boet skall tagas medel för bestridande av eventuella sjukdomskostnader ävens om
begravningskostnaderna samt alla övriga med anledning av dödsfallet föranledda utgifter och
möjligen förefintliga skulder.
Därnäst skall ur boets medel till St. Karins församling inbetalas en summa för all framtida
skötsel och plantering av min mors, Rosa Josefina Träsk, och min grav å St. Karins kyrkogård.
Vidare önskar jag både på min mors och min grav på de avlidnas dag granris och blommor
samt på julaftonen förutom blommor även ljus, och på min grav en minnessten, varå inhugges
namnet samt födelse- och dödsdag…..
… De medel som inflyter från ovannämnda försäljning ävensom on värdet av obligationaerna,
bankdepositionerna och reda penningar, som finnes vid dödstillfället, fördelas på följande sätt:
1/6 tillfaller St. Karins diakoniförening”
Testamentissa mainittua yhdistystä ei ole ollut, ja varat ovat testamentin tulkinnan mukaan tulleet Kaarinan seurakunnan diakoniatyölle.
Katri Träsk kuoli 1.12.1992

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 2.12.1993 § 504 kuuluu seuraavasti:
TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN
”Kirkkoneuvosto päätti ottaa vastaan 1.12.1992 kuolleen tarkastaja Katri Elodia Träskin
10.9.1974 tekemän testamentin mukaiset varat, jotka tulevat jakamattoman Kaarinan seurakunnan diakoniatyön hyväksi. Varoja on erillisen tilityksen mukaan tuleva 92.800 markkaa ja ne tilitetään Turun seurakuntien testamenttivarojen tilille Turun Seudun Osuuspankkiin.
Varat jaetaan Turun Katariinanseurakunnan ja Kaarinan seurakunnan kirkkoherrojen hyväksymän sopimuksen mukaan sillä perusteella, jota on käytetty Kaarinan seurakunnan jaon jälkeen
Kaarinan seurakunnan testamenttivaroja jaettaessa. Tämän mukaan Turun Katariinanseurakunnalle tulee varoista 52.320 markkaa ja Kaarinan seurakunnalle 40.480 markkaa. Varojen
käyttötarkoitus on diakoniatyö. Muita ehtoja testamentissa ei ole.”
Kaarinan seurakunnassa Katri Träskin rahaston alkupääoma testamenttirahastossa vuonna
1993 oli 40.480 mk (6.808,25 euroa). Vuodelle 2016 indeksoituna alkupääoma oli 9.569.56 euroa (56.898,05 mk). Testamenttirahastossa hoidetaan 61 erillistä rahastoa ja Testamenttirahaston yhteiset tuotot ja kulut jaetaan vuosittain tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen yksittäisille
rahastoille sen prosenttiosuuden mukaan, mikä kullakin rahastolla on ollut yhteisestä omaisuudesta edellisen tilivuoden päättyessä. Tilinpäätöksessä 31.12.2016 Katri Träskin rahaston pääoma Kaarinan seurakunnassa oli 47.239,53 euroa.
Katariinanseurakunnassa Katri Träskin rahaston alkupääoma testamenttirahastossa vuonna
1993 oli 52.320 mk (8.799,59 euroa). Vuodelle 2016 indeksoituna alkupääoma oli 12.368,57 euroa (73.540,16 mk). Testamenttirahastossa hoidetaan 61 erillistä rahastoa ja Testamenttirahaston yhteiset tuotot ja kulut jaetaan vuosittain tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen yksittäisille
rahastoille sen prosenttiosuuden mukaan, mikä kullakin rahastolla on ollut yhteisestä omaisuudesta edellisen tilivuoden päättyessä. Tilinpäätöksessä 31.12. 2016 Katri Träskin rahaston pääoma Katariinanseurakunnassa oli 27.070,28 euroa. Rahastoa on käytetty 1999–2000 joihinkin
maksuihin. Vuodesta 2007 alkaen on vuosittain maksettu haudalle vainajien päivän kynttilä ja
kanervaruukku sekä jouluna kynttilä ja tulppaaniruukku.
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Katri ja Rosa Träskin haudan 02.A.01.1433–1434 kahden paikan ruohohoito, yksi mukulabegonia ja muistokiven hoito päättyy 31.12.2029.
Taloustoimisto tiedustelee, jatkavatko Kaarinan seurakunta ja Turun Katariinanseurakunta Katri
ja Rosa Träskin haudan 02.A.01.1433–1434 hallinta-ajan pidennystä. Hallinta-ajan pidennys
samaksi ajanjaksoksi kuin mitä haudan hoitojaksokin olisi vuoden 2029 loppuun saakka, kustantaa 312 euroa koko ajalta.
Liitteenä ovat rahaston tiedot 31.12.2016, hautatiedot ja hintatietoja hallinta-ajan pidennykseksi
eripituisiksi ajoiksi. (Esityslistan mukana)

Jaana Hörkkö
vt. talousjohtaja

Esitys:

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto päättää jatkaa Katri ja Rosa Träskin haudan
02.A.01.1433-1434 hallinta-ajan pidennystä vuoden 2029 loppuun saakka.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

§ 147
KEVÄÄN 2018 MESSUSUUNNITELMA
Katariinanseurakunnassa laaditaan messusuunnitelmat syksy-, kevät- ja kesäkaudeksi. Kevään
2018 messusuunnitelma on esityslistan mukana tiedoksi seurakuntaneuvostolle.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi kevätkauden 2018 messusuunnitelman.

Päätös:

Merkittiin jumalanpalvelussuunnitelma tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 148
PAPPIEN TYÖALAT JA KANSAINVÄLISEN TYÖN SEKÄ YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TIIMIT
Seurakunnan papistosta laaditaan työnjakokirja. Eläköitymisen ja muiden muutosten vuoksi
pappien työnjakokirjaa on tarkasteltu lokakuussa 2017. Papiston työtehtävät on jaettu seuraavalla tavalla:
yhteiset:

toimitukset, sielunhoito, rippikoulut, hartaudet laitoksissa, vierailut kerhoissa kuten pikkutupa, Hurttivuoren kerho, Vuokko, Tähtimö, Peiponhovi, omaishoitokeskus, Töykkälänkatu, papit kiertävät diakonian tehtävissä tarpeen mukaan, erilaisiin tiimeihin osallistuminen ja muut yhteiset tehtävät

messut:

su klo 10 Katariina, su klo 12 Varissuo (kerran kuussa Vierasvaramessu), su klo
12 Hannunniittu (kerran kuussa), su klo 17 Yhteyden messu Varissuolla (kerran
kuussa), to klo 18 nuorten aikuisten Pop up messut Katariinassa (kerran kuussa).

aluetyö:

Nummen aluetiimi: puheenjohtaja Remo Ronkainen (tarvittaessa vaihtuva)
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Varissuon aluetiimi: puheenjohtaja Anna Hälli (tarvittaessa vaihtuva)
Kuolinviestipäivystykset:

Anna Hälli, Erja Viherkoski (diakoni) ja varalla Johanna Viirros

Työalat sovittu vuoden 2018 loppuun asti, koska rakennemuutoksen vaikutuksista ei ole
vielä tietoa vuodelle 2019.
Leena Kairavuo:
Outi Toljamo:
Johanna Viirros:
Annika Forsström-Roivanen:

Remo Ronkainen:
Anna Hälli:
Kristiina Frondelius 50 %:

hallinto, talous, henkilöstöhallinto, koko seurakunnan kokonaisuus, jumalanpalveluselämä
lapsi- ja perhetyö, kirkkoherran sijainen, srk-neuvoston sihteeri,
(historiakerho), Nummen aluetyö
monikulttuurisuustyö, aikuistyön pienryhmien yhdyshenkilö, Varissuon aluetyö
osallistuminen yv-tiimiin keväällä, aikuisriparit, vanhustyön
ryhmät: Annan tupa (ke kaksi kertaa kuussa joka toinen viikko),
Valpurin kammari (joka toinen viikko, mutta Annikalla ti kerran
kuussa), Tähtimö ja Peiponhovi 2 kertaa kaudessa, Porkkanamarkkinat-tapahtuma kerran vuodessa syksyllä, Nummen
aluetyö
nuoret, nuoret aikuiset, pop up messut, yhteyden messut noin
2 kertaa kaudessa, Nummen aluetyö
viestintä, aikuistyö, yhteyden messut noin 2 kertaa kaudessa,
Varissuon aluetyö
hiljaisuuden työ mm. retriitti, hiljaisuuden päivä tmv noin 2 kertaa vuodessa. Käytettävissä erilaisiin projekteihin, joihin tarvitaan esim. lähetystyö, monikulttuurisuustyö, diakonia. Osallistuu kansainvälisen työn tiimiin.

Kansainvälisen työn tiimi, joka vastaa lähetystyöstä ja monikulttuurisuustyöstä:
vastuuhenkilö: kansainvälisen työn koordinaattori nuorisotyönohjaaja Kirsti Thureson
kappalainen Johanna Viirros, jonka työalana on monikulttuurisuustyö
diakonian edustaja diakoni Sinikka Laine tai tarvittaessa joku toinen diakoniatiimistä
vt. kappalainen (50% 1.1.-30.9.2018) Kristiina Frondelius, jonka työalana on osallistua erilaisiin
projekteihin ja kansainvälisen työn tiimiin
Yhteisvastuutiimi, joka vastaa yhteisvastuukeräyksestä:
Vastuuhenkilö: johtava diakonityöntekijä Erja Viherkoski
seurakuntapastori Annika Forsström-Roivanen
johtava nuorisotyönohjaaja Taru Heikkonen

Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi pappien työalat ja kansainvälisen työn tiimin
ja yhteisvastuutiimin kokoonpanot.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 149
KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2018
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL
4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Päiväjumalanpalveluksella tarkoitetaan kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan jumalanpalvelusta, joka pidetään
kirkkokäsikirjan kaavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa meillä Pyhän Katariinan kirkon klo 10, Varissuon kirkon klo 12 ja Hannunniitun seurakuntatalossa kerran kuukaudessa pidettäviä jumalanpalveluksia.
Kirkkohallitus on määrännyt yleiskirjeessään 15/2017 päivään sidotut kolehdit sekä ajanjaksoon
sidotut kolehdit (tammi-maalis-, kesä-elo- ja syys-marraskuu). Lisäksi Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli on määrännyt kerättäväksi päivään sidottuja kolehteja (1.7. ja 14.10.). Kirkkohallituksen yleiskirjeessä on lista suositeltavista, vapaaehtoisista kolehtikohteista. Lisäksi tuomiokapituli suosittelee kolehdin keräämistä El Salvadorin kumppanuuskirkon hyväksi (11.3.).
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole
erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen painavasta syystä tapahtuvasta kolehdin
kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan ohjeen:
Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on voitu siirtää,
mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan
kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää
paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin kerätä ensimmäisenä mahdollisena
painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä. Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta
ilmoitetaan kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä osoitteeseen terhi.kiuru@evl.fi
Joissakin seurakunnissa on yleistynyt tapa kerätä kolehteja oman seurakunnan toimintaan, kuten nuorisotyön projektien rahoittamiseen. Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että kolehdin
alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa
olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia seurakunnan lakisääteisten
perustehtävien toteuttamiseen, jota varten on olemassa kirkollisvero.
Kolehtiavustuspyyntöjä on saapunut myös suoraan seurakuntaan. Nähtävänä kokouksessa.
Vuoden 2018 kolehtisuunnitelma on liitteenä (liite § 149). Pyhät, joihin seurakunta saa itse valita
kolehtikohteet on merkitty violetilla.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Seurakunnan kolehtisuunnitelman varoja halutaan kohdentaa muun muassa lasten ja
nuorten elämän olosuhteiden kohentamiseen.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan liitteenä (liite § 149) olevan kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.12.2018.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:
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Pyhän Katariinan kirkko
Varissuon kirkko
Hannunniitun seurakuntatalo
taloustoimisto

§ 150
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Tiina Stauffer kertoi seurakunnan ja kaupungin yhteistyöstä turkulaisten lasten hyväksi sekä
kokouksesta, joka käsitteli lapsivaikutusten arviointia ja edistämistä kunnassa ja maakunnassa.
Tiina Stauffer kiitti Historiakerhoa onnistuneesta retkestä Martin kirkkoon.

§ 151
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 151.

§ 152
SEURAAVAT KOKOUKSET
Keskiviikkona 20.12.2017 klo 18 Varissuon kirkossa (kahvit 17.30).

§ 153
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2017 ____________________
Anna Hälli
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 140–153 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

___ / ___ 2017 ____________________
Anneli Sokajärvi

___ / ___ 2017 ____________________
Mari Heinonen
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Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2017 – __.__.2017 klo 8.00 – 15.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla
__.__.2017 – __.__.2017.

_________________________
Katri Lautjärvi
Seurakuntasihteeri

