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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:

Keskiviikkona 18.4.2018 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30.

Paikka:

Varissuon kirkko, Kousankatu 6

Läsnä:

Kairavuo, Leena
Heinonen, Mari
Kallio, Nina
Kavén, Sirkka-Liisa
Koiranen, Nina
Koskivaara, Eija
Laato, Anni Maria
Laihinen, Marja-Leena
Lundström, Eriika
Laine, Rauni
Salminen, Päivi
Siivonen, Riitta
Sokajärvi, Anneli
Stauffer, Tiina
Tiensuu, Pirjo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen, saapui klo 18.12 §36
jäsen
jäsen
jäsen

Toljamo, Outi

sihteeri

Rantanen, Ari

jäsen

Poissa:

§ 31
KOKOUKSEN AVAUS
Virsi 177, paimenpsalmi ja rukous.
§ 32
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 33
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJASTA PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakuntasihteerin työhuoneessa perjantaina 20.4.2018 klo 8-15.45. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään
kahta henkilöä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Vuorossa ovat Eriika Lundström ja Päivi Salminen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Sokajärvi ja Päivi Salminen. Muuten esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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§ 34
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 35
ILMOITUSASIAT

A. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
6/2018 Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://evl.fi/yleiskirjeet

B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kaikki yleiskirjeet luettavissa osoitteesta http://sakasti.evl.fi/kit

C. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen
kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat luetettavissa internetissä osoitteessa:
http://www.turunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko

D. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat:
16/2018 virkavapaus
17/2018 henkilöstön vapaapäivät ja vuosilomat sekä kirkkoherran sijaiset
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat ovat kokouksessa nähtävinä.

E. Turun arkkihiippakunnan päätöspöytäkirjat

F. Kirkkohallituksen täysistunnot
Pöytäkirjanote 3/2018 27.3.2018 § 40 Esitys eräiden Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään
kuuluvien seurakuntien seurakuntajaon muuttamisesta DKIR/1375/00.01.00/2017

G. Muut asiat
-

ke 16.5. klo 18. Varissuon kirkko. Professori Antti Laaton luento: Hesekielin kirja ja lopunajat
ke 16.5. klo 17.30. Hannunniitun seurakuntatalo. Iltaperhekerho

-
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ke 16.5. klo 19. Pyhän Katariinan kirkko. Cantio sacra: Lauluyhtye Chorus Umbrae
Seurakuntavaalien vuoksi pidetään ylimääräinen seurakuntaneuvoston kokous 2.5.
Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen strategiatyö alkaa 11.9. klo 17.30-20

Esitys:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 36
PERHETYÖNTEKIJÄ JAANA HEINOSEN TYÖN JATKAMINEN 1.8.2018-31.7.2020
Kasvatusasiankeskuksen lapsityön johtaja on järjestänyt lastenohjaajien työt niin, että mm. Katariinanseurakunnan on mahdollista ostaa kasvatusasiankeskukselta 20 lastenohjaajan viikkotyötuntia perhetyötä varten. Katariinanseurakunnan perhetyöntekijänä on toiminut kasvatusasiankeskuksen työntekijä, lastenohjaaja Jaana Heinonen. Lisäksi hän on viime vuosina toiminut ja toimii edelleen lastenohjaajien ja seurakunnan yhdyshenkilönä. Siihen työhön kasvatusasiankeskus osoittaa hänelle 4 tuntia / viikko.
Yhteisen kasvatusasiain johtokunta on kokouksessaan 4.4.2018 89/01.01.01.02/2018 päättänyt, että perhetyöntekijä Jaana Heinonen voi jatkaa Katariinanseurakunnan perhetyöntekijänä
20 viikkotyötunnin ajan 1.8.2018-31.7.2020. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto päättää omalla tahollaan, ostaako se palvelut kasvatusasian keskukselta.
Sopimus on tehty viimeksi kahdeksi vuodeksi eli 2016-2018. Kausi on alkanut toimintakauden
mukaisesti elokuusta ja päättynyt heinäkuuhun. Palkkakulut lastenohjaajan palkkaamisesta
perhetyöntekijäksi 20 viikkotyötunniksi ovat sivukuluineen vuositasolla 23 720 euroa. Ostopalvelu laskutetaan talousarvion mukaisessa rytmissä eli vuoden 2018 lopussa, vuoden 2019 lopussa ja toimintakauden päätyttyä 2020.
Jaana Heinosen perhetyöntekijän 20 viikkotuntiin on kuulunut ja kuuluisi edelleen perhekerho ja
vauvakahvilatoiminta, perheneuvolayhteistyö, yhteistyö yhtymän perhetyöntekijöiden (Pesue)
kanssa ja kokoukset, oman seurakunnan perhetyön tilaisuuksien järjestäminen, kesän perheleiri- ja perhetyön toiminta- ja taloussuunnitelmista vastaaminen. Jaana Heinonen säilyy kasvatusasiankeskuksen työntekijänä.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia myönteisellä tavalla, sillä päätös kohdentaa seurakunnan määrärahoja ja toimintaa
lapsiperheille.

Esitys:

Katariinanseurakunta ostaa seurakuntayhtymän kasvatusasiankeskukselta lastenohjaaja Jaana
Heinosen työtä 20 viikkotuntia ajalla 1.8.2018-31.7.2020 perhetyöntekijänä toimimista varten.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

Jaana Heinonen
palkkatoimisto
lapsityönjohtaja Katja Vanhatalo
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§ 37
YHTEISVASTUU –KERÄYKSEN 10 % SEURAKUNNALLISESTA OSUUDESTA PÄÄTTÄMINEN
Yhteisvastuukeräyksen tuotoista 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Varoilla autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä.
Vuonna 2018 Yhteisvastuu torjuu nälkää ja köyhyyttä. Afrikassa ja Lähi-idässä yli 20 miljoonaa
ihmistä on nälänhädän partaalla pitkittyneiden konfliktien ja sään ääri-ilmiöiden vuoksi.
Esimerkiksi Etelä-Sudanissa neljä miljoonaa ihmistä on paennut sisällissotaa kesästä 2016 lähtien, osa maan sisällä ja osa naapurivaltioihin. Kyseessä on Afrikan suurin pakolaiskriisi sitten
Ruandan kansanmurhan. Sotatila on aiheuttanut Etelä-Sudanissa akuutin ruokakriisin, joka ei
osoita laantumisen merkkejä. Yli miljoona eteläsudanilaista on paennut Ugandaan, jossa valtavalle ihmismäärälle on vaikea taata humanitaarisia vähimmäistarpeita, ja ruoka-annoksia on
puolitettu kahdesti sitten kriisin alkamisen.
Ugandassa Kirkon Ulkomaanapu tukee koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksia eteläsudanilaisille Bidibidin pakolaisasutusalueella, joka on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista. Bidibidissä lapsille ja nuorille pyritään järjestämään mahdollisimman pian paluu kouluun rakentamalla koulutiloja, ja opetuksen laatua parannetaan kouluttamalla opettajia. Aikuisille järjestetään
esimerkiksi maanviljelytaitoja parantavaa koulutusta sekä jaetaan siemeniä ja pienviljelyssä tarvittavia työkaluja. Viljely monipuolistaa pakolaisten ruokavaliota ja kasvattaa toimeentulomahdollisuuksia.
Yhteisvastuuvaroin tuettu katastrofirahasto auttaa maailmalla katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa. Pahiten kärsineille ihmisille turvataan muun muassa riittävän ravinnon,
välttämättömien perustarvikkeiden ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveydenhoitoon ja majoitukseen.
Suomessa keräysvaroin tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä
Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.
Seurakunnallinen 10 % keräysosuudesta kohdennetaan: Vähävaraisten ihmisten ruokailuihin
seurakuntamme alueella. 1. Ikäihmisille Hannunniitussa ateria alkuvuodesta 2019 (vastuuhenkilönä diakoni Annamaria Lehto). 2. Työttömille miehille kokkikurssi yhteistyössä Marttojen kanssa Varissuolla syksyllä 2018, joka päättyy yhteiseen, miesten valmistamaan ruokailuun Varissuon kirkolla. (vastuuhenkilönä diakoni Sinikka Laine). 3. Nummen olohuoneessa syksyn
2018 alussa yhteinen ateria (vastuuhenkilönä diakoni Elina Pulli).
Tavoitteena on tavoittaa yksinäisiä ja köyhiä ihmisiä eri ikäryhmistä nuorista aikuisista, työttömistä ja vanhuksista yhteisen pöydän ääreen syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019.
Jos / kun raha ei ennätä tilille ennen näitä päiviä, käytämme tilillä nyt olevaa aikaisemmilta vuosilta jäänyttä rahaa.

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia myönteisellä tavalla, sillä päätös kohdentaa seurakunnan yhteisvastuukeräyksen tuottoja myös alueen lapsiperheille.

Käsittely:

Esityslistan lähettämisen jälkeen on saatu tieto, että seurakunnallinen osuus on 20 %. Muotoiltiin päätökseen kohta nro 4.

Esitys:

Seurakunnallinen 10 % keräysosuudesta kohdennetaan: Vähävaraisten ihmisten ruokailuihin
seurakuntamme alueella. 1. Ikäihmisille Hannunniitussa ateria alkuvuodesta 2019 (vastuuhenki-
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lönä diakoni Annamaria Lehto) 2. Työttömille miehille kokkikurssi yhteistyössä Marttojen kanssa
Varissuolla syksyllä 2018, joka päättyy yhteiseen, miesten valmistamaan ruokailuun Varissuon
kirkolla. (vastuuhenkilönä diakoni Sinikka Laine) 3. Nummen olohuoneessa syksyn 2018 alussa
yhteinen ateria (vastuuhenkilönä diakoni Elina Pulli)
Päätös:

Seurakunnallinen 20 % keräysosuudesta kohdennetaan: Vähävaraisten ihmisten ruokailuihin
seurakuntamme alueella. 1. Ikäihmisille Hannunniitussa ateria alkuvuodesta 2019 (vastuuhenkilönä diakoni Annamaria Lehto) 2. Työttömille miehille kokkikurssi yhteistyössä Marttojen kanssa
Varissuolla syksyllä 2018, joka päättyy yhteiseen, miesten valmistamaan ruokailuun Varissuon
kirkolla. (vastuuhenkilönä diakoni Sinikka Laine) 3. Nummen olohuoneessa syksyn 2018 alussa
yhteinen ateria (vastuuhenkilönä diakoni Elina Pulli) 4. Muihin diakoniaruokailuihin.

Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi:

johtava diakoniatyöntekijä Erja Viherkoski
Leena Sairanen (taloustoimisto)

§ 38
SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALTUUTTAMINEN SUOMEN PIPLIASEURAN VUOSIKOKOUKSEEN
Suomen Pipliaseura ry:n vuosikokous pidetään Jyväskylässä 19.5.2018. Voidakseen käyttää
yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan etukäteen hallitukselle valtakirjojen tarkastamisen yhteydessä kokouspäivänä.
Sääntöjen 12 §:n mukaan seurakunnat voivat lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen
edustajan. Seurakunnilta ei peritä jäsenmaksua. Vuosikokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat. Koko vuosikokousaineisto on luettavissa osoitteessa www.piplia.fi.
Painettu aineisto jaetaan kokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkemmat tiedot Suomen Pipliaseuran ohjelmista www.piplia.fi.
Vuosikokous on tarkoitettu seurakunnan valtuuttamalle edustajalle.
Pipliaseuran raamattutapahtumaa vietetään Jyväskylässä 19.–20.5.2018. Lauantaina on luvassa elämänmakuista ohjelmaa, rukiista sanaa ja kansainvälisiä tuulahduksia, myös Pipliaseuran
vuosikokous seurakuntien lähettämille edustajille. Tapahtuma huipentuu juhlamessuun sunnuntaina klo 10 Taulumäen kirkossa. Tapahtumajärjestelyissä ovat mukana Jyväskylän seurakunnat, Suomen Pipliaseura ja Keski-Suomen Pipliaseura.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on sikäli kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, että osaltaan jokainen jäsenseurakunta voi pyrkiä vaikuttamaan Suomen Pipliaseura ry:n lapsiin ja nuoriin kohdentuviin toimintoihin.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, lähetetäänkö seurakunnastamme edustus ko. kokoukseen vai ei
ja tarvittaessa valitsee ko. kokousedustajan sekä valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan valtakirjan kokousosallistumista varten. Matkakustannukset (matkakulut, majoitus, mahdollinen osallistumismaksu) edustajille korvataan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan valtakirjan, mikäli edustaja
ko. kokoukseen löytyy.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

§ 39
SEURAKUNNAN
EDUSTAJAN/EDUSTAJIEN
VUOSIKOKOUKSEEN
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LÄHETYSSEURAN

Vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ylin päättävä elin, joka kokoontuu valtakunnallisten
Lähetysjuhlien yhteydessä. Vuosikokous vahvistaa seuran tilinpäätöksen sekä valitsee hallituksen. Tänä vuonna Valtakunnalliset Lähetysjuhlat ja vuosikokous järjestetään Kuopiossa. Lähetysjuhlien yhteydessä järjestettävä vuosikokous on 26.5.2018.
http://www.lahetysjuhlat.fi
Vuosikokoukseen edustajia lähettävät Lähetysseuran jäsenet, joita ovat Suomen ev.lut. kirkon
kaikki seurakunnat. Lähetysseuralla on lisäksi muita yhteisöjäseniä sekä henkilöjäseniä. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenten valtuuttamat edustajat,
joilla kullakin on yksi ääni.
Seurakunnat saavat lähettää yhdistyksen kokouksiin edustajia läsnä olevan jäsenmääränsä (tilanne 1.1.2017) mukaisesti
o
o
o

– 15000 jäsentä: enintään 2 edustajaa
15001 – 30000 jäsentä: enintään 3 edustajaa
yli 30000 jäsentä: enintään 4 edustajaa

Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on sikäli kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, että osaltaan jokainen jäsenseurakunta voi pyrkiä vaikuttamaan Suomen Lähetysseuran lapsiin ja nuoriin kohdentuviin toimintoihin.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, lähetetäänkö seurakunnastamme edustus ko. kokoukseen vai ei
ja tarvittaessa valitsee ko. kokousedustajan sekä valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan valtakirjan kokousosallistumista varten. Matkakustannukset (matkakulut, majoitus, mahdollinen osallistumismaksu) edustajille korvataan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan valtakirjan, mikäli edustaja
ko. kokoukseen löytyy.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin

§ 40
STIPENDIT KOULULAISILLE
Katariinanseurakunta on jakanut stipendit Nummenpakan Aurajoen yksikön oppilaalle, Turun
Normaalikoulun lukion ylioppilaalle sekä C.O.Malmin koulun oppilaalle usean vuoden ajan.
Vuonna 2011 seurakuntaneuvosto päätti stipendin euromääräksi 150 €, joka teki mahdolliseksi
stipendin jakamisen joko yhdelle tai kahdelle oppilaalle koulun oman harkinnan mukaan.
Lisäksi 30.5.2012 § 80 seurakuntaneuvosto päätti jakaa 20 € arvoiset stipendit seurakuntamme
kunkin alakoulun (Varissuo, Norssi, Pääskyvuori, Hannunniittu, Nummi ja Katariina) yhdelle oppilaalle keväästä 2013 alkaen. Stipendin saajan valintaperusteeksi kouluille osoitettiin ns. Kultaisen säännön (Lk 6:31) osaava noudattaminen.
Stipendeihin tarkoitettua euromäärää ei ollut tarkoitus kasvattaa, vaan jakaa stipendit jatkossa
useammalle oppilaalle. Keväällä 2013 (17.4.§ 58) seurakuntaneuvosto päätti antaa suuruudeltaan 100 € stipendit koulukohtaisesti ylioppilaalle ja / tai yläkoulun oppilaalle sekä stipendit suuruudeltaan 20 € alaluokkien oppilaalle koulun oman valinnan mukaisesti.
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Seurakunta haluaa tukea alueellaan sijaitsevien koulujen lapsia ja nuoria ja kannustaa heitä kultaisen säännön noudattamisessa.
Lava:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että
1) Stipendit suuruudeltaan 100 € annetaan Nummenpakan Aurajoen yksikön oppilaalle, Turun
Normaalikoulun ylioppilaalle tai oppilaalle, Katariinan koulun yläluokkien oppilaalle sekä Kansainvälisen koulun ylioppilaalle tai oppilaalle koulun oman valinnan mukaisesti.
2) Stipendit suuruudeltaan 20 € annetaan Varissuon, Pääskyvuoren, Hannunniitun, Nummen,
Katariinan, C.O.Malmin, Normaalikoulun alaluokkien sekä Kansainvälisen koulun oppilaalle koulun oman valinnan mukaisesti.
Stipendin saajan valintaperusteeksi kouluille osoitetaan ns. Kultaisen säännön (Luuk. 6:31)
osaava noudattaminen.
Stipendi maksetaan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi:

ko. koulut
taloustoimisto

§ 41
PARTIOLIPPUKUNTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 SEKÄ TAVASTIN
LILJOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
Katariinanseurakunnassa toimii ja seurakuntaneuvosto myöntää talousarviossaan avustusta viidelle partiolippukunnalle: Kaarinan Ristiritarit, Kaarinan Sädetytöt, Tavastin Liljat, Littoisten Pirtapiiat ja Mustavuoren Sissit.
”Seurakunnan ja lippukuntien sopimuksen mukaan lippukunnat toimittavat 31.12. mennessä
seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion seurakunnan partiovastaavalle.” (Lippukuntajohtajien perehdytysopas, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2013)
Esityslistan valmistumiseen mennessä seurakuntaan on toimitettu:
Kaarinan Sädetyttöjen toiminta- ja taloussuunnitelma 2018
Littoisten Pirtapiikojen toiminta- ja taloussuunnitelma 2018
Kaarinan Ristiritareiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018
Mustavuoren Sissien toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018
Tavastin Liljat toimittivat vuoden 2017 toimintasuunnitelman niin myöhässä annetusta aikataulusta, ettei sitä käsitelty lainkaan vuonna 2017 seurakuntaneuvostossa. Siksi tuon myös vuoden
2017 Tavastin Liljojen toimintasuunnitelman nyt seurakuntaneuvostoon.
Vanhan toimintasuunnitelman tuomista seurakuntaneuvostoon puoltaa se, että sen avulla on
mahdollista arvioida vuoden 2017 toimintakertomuksen toteutumista. Toimintakertomukset toimitetaan seurakuntaan yhteisen sopimuksen mukaisesti huhtikuun loppuun mennessä.
Ko. toiminta – ja taloussuunnitelmat esityslistan mukana.
Tavastin Liljojen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018 puuttuu vielä toistaiseksi.
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Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä seurakuntaneuvosto seuraa lippukuntien toimintaa.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Kaarinan Sädetyttöjen, Littoisten Pirtapiikojen, Kaarinan Ristiritareiden ja Mustavuoren Sissien toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle
2018. Tavastin Liljoja pyydetään toimittamaan oma toiminta- ja taloussuunnitelmansa 2018
mahdollisimman pian. Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Tavastin Liljojen toimintasuunnitelman vuodelle 2017. (AMS 6.7.)

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi:

ko. lippukunnat

§ 42
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT
Esille otettava asioita ei ollut.

§ 43
MUUTOKSENHAKU
Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Liite § 43.

§ 44
SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraavat kokoukset ovat keskiviikkoisin 2.5., 23.5. ja 13.6. Kahvit klo 17.30 ja kokous klo
18.00.

§ 45
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.
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Pöytäkirjan vakuudeksi:

___ / ___ 2018 ____________________
Leena Kairavuo
puheenjohtaja

___ / ___ 2018 ____________________
Outi Toljamo
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan § 31-45 ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

___ / ___ 2018 ____________________
Anneli Sokajärvi

___ / ___ 2018 ____________________
Päivi Salminen

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Turun Katariinanseurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2018 – __.__.2018 klo 8.00 – 15.45 ja josta on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla
__.__.2018 – __.__.2018.

_________________________
Katri Lautjärvi
Seurakuntasihteeri

