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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

23.1.2019 klo 17.30

Paikka

Piikkiön pappila, Pappilantie 4, Piikkiö

Läsnä

Hermonen Merja
Aso Janne
Huoponen Kirsi
Kanervavuori Kasper
Kanervavuori Mirjo
Langh-Lagerlöf Laura
Lehmus Ilkka
Lehtisalo Esko
Linnansuu Mia
Lukander Harri
Lystimäki Hanna
Ollila Markus
Tuomarila Sinikka
Ijäs Antti

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa

1§
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

2§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Esityksen mukaan.

3§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi. Aakkosjärjestyksen mukaan puheenjohtaja esitti Janne Asoa ja Kirsi Huoposta.

Päätös

Esityksen mukaan.
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4§
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

5§
SEURAKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra
ja varapuheenjohtajana neuvoston toimikauden ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen (KJ 10 D 12§). Jäsenet valitaan ja on valittu seurakuntavaaleilla.
Piikkiön seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra
Merja Hermonen.
Esitys

Valitaan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja.

Käsittely

Mirjo Kanervavuori ehdotti Harri Lukanderia. Kirsi Huoponen ehdotti
Sinikka Tuomarilaa. Järjestettiin suljettu lippuäänestys. Sihteeri toimi
ääntenlaskijana. Harri Lukander sai 8 ääntä ja Sinikka Tuomarila sai
4 ääntä. Yksi äänesti tyhjää.

Päätös

Harri Lukander valittiin seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin

6§
SEURAKUNTANEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjaa pitää sen tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija (Piikkiön seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6§a).
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja tuo ja esittelee seurakuntaneuvoston esityslistalle tuotavat asiat. Seurakuntaneuvoston sihteeri
valmistelee esityslistan liitteineen kokouksissa käsiteltävään muotoon ja vastaa pöytäkirjaan liittyvistä teknisistä toimeenpanoista. Esityslistan pöytäkirjaotteet lähettää seurakuntasihteeri.
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Esitys

Seurakuntaneuvoston sihteeriksi valitaan kappalainen Antti Ijäs. Hänen estyneenä ollessaan sihteerinä toimii seurakuntapastori (Mikko
Nieminen).

Päätös

Esityksen mukaan.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin

7§
SEURAKUNTANEUVOSTON TYÖJAOSTON VALITSEMINEN
Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö on vahvistettu Turun tuomiokapitulissa 6.8.2014.
Seurakuntaneuvostossa on työjaosto, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Työjaoston tehtävänä on
valmistella seurakuntaneuvostossa käsiteltäviä asioita.
Seurakuntaneuvosto voi asettaa lisäksi johtokuntia sekä tilapäisiä
tehtäviä varten toimikuntia ja työryhmiä ja määrätä niiden tehtävät ja
toiminta-ajan. KJ 10:13
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää perustaa työjaoston tulevalle toimikaudelleen ja valitsee työjaoston jäsenet.

Käsittely

Kirsi Huoponen ehdotti Sinikka Tuomarilaa ja Janne Asoa. Mirjo Kanervavuori ehdotti Ilkka Lehmusta. Sinikka Tuomarila ehdotti Esko
Lehtisaloa.

Päätös

Puheenjohtaja Merja Hermosen ja varapuheenjohtaja Harri Lukanderin lisäksi valittiin työjaostoon yksimielisesti Sinikka Tuomarila,
Janne Aso, Ilkka Lehmus ja Esko Lehtisalo.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi

Palkkatoimisto sähköisesti.

8§
BERGEN-TOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA
Piikkiön seurakunta allekirjoitti yhtenä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntana 26.8.2018 uuden 5-vuotiskauden ystävyyssopimuksen (liite 1/ § 8) Norjan Bergenin kaupungin kolmen seurakunnan kanssa. Allekirjoittajina sopimuksessa olivat Bergen Domkirke, Turun Maarian seurakunta, Turun Mikaelinseurakunta, Piikkiön
seurakunta, Slettebakken menighet Bergen, Söreidekirke Bergen,
Turun tuomiokirkkoseurakunta ja Åbo svenska församling.
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä toimivat seurakunnat järjestäytyvät Bergen-toimikunnaksi, johon valitaan jäsen jokaisesta ystävyysseurakunnasta.
Esitys

Bergen-toimikunnan jäseniksi valitaan Piikkiön seurakunnan työntekijäedustajana kirkkoherra Merja Hermonen, musiikkitoiminnan osalta kanttori Tiina Ilonen ja seurakuntalaisedustajana Marjo Uotila.

Päätös

Bergen-toimikunnan jäseniksi valittiin Piikkiön seurakunnan työntekijäedustajana kirkkoherra Merja Hermonen ja luottamushenkilöiden
edustajana Marjo Uotila. Mukana musiikkitoiminnassa on kanttori
Tiina Ilonen

Muutoksenhakuoikeus
Tiedoksi

Hallinto-osasto, tuomiorovasti/ Heimo Rinne, Marjo Uotila, Tiina Ilonen

9§
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN SEURAKUNTASTRATEGIATYÖSKENTELYN JATKAMINEN
Piikkiön seurakunnassa laaditaan joka vuosi toiminta- ja taloussuunnitelmat työalakohtaisesti. Seurakuntien omia strategioita suuntaamaan seurakunnan yhteistä toimintaa.
Seurakuntien strategioita linjaavat myös kokonaiskirkon yhteiset linjaukset ja seurakuntayhtymän yhteiset strategiat. Strategioitten tarkoituksena on edesauttaa yhteisten tavoitteiden asettamista, valittujen toimintojen löytymistä, jatkumista ja kehittymistä sekä lisätä tavoitteiden saavuttamisen arvioimisen mahdollisuutta.
Piikkiön seurakunnassa on laadittu sen henkeä, toimintaa ja tavoitteita yleisesti kuvaavat strategiat edellisten luottamushenkilökausien
aluksi vuosina 2011 ja 2015. Vuonna 2015 strategia päivitettiin
edellisen strategian pohjalta:
Piikkiön seurakunta – elämää Jumalan armosta
Arvot:
1.- Yhteisöllisyys, avoimuus ja totuudellisuus 2. - Inhimillisyys ja hyväksyvä kunnioitus 3. - Ympäristöystävällisyys -
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Missio:
Piikkiön seurakunta on elämää Jumalan lahjana; hyväksyen ihmisen sellaisena kuin hän on ja kunnioittaen Jumalan luomistyötä. Seurakunta on jokaisen ihmisen saatavilla ja näkyvillä. ( Kirkko keskellä kylää )
Visio:
Piikkiön seurakuntalaiset kokevat oman seurakuntansa iloisena Taivaan lahjana lähellä ihmisten elämää.
( Piikkiön seurakunta tulee iholle. )
Suuntaviivoja:
Seurakunta on luokseen kutsuva yhteisö


Seurakunta kehittää jumalanpalveluksista monipuolisia ja uusia osallistujia tavoittavia



Piikkiön seurakunta kutsuu aktiivisesti eri ikäisiä ihmisiä mukaan toimintaan



Toiminta on avointa kaikille ja siihen on helppo tulla uutenakin mukaan



Seurakunta on sama seurakunta kaikkiin suuntiin ja viestii siitä avoimesti



Seurakunta toteuttaa Raamatun arvopohjaa



Seurakunta kehittää rohkeasti uusia toimintatapoja ottaen huomioon jo olemassa olevan toiminnan

Toiminta perustuu hyväksyvään kunnioitukseen


Toiminnan perusajatuksena on kunnioitta jokaista ihmistä Jumalan kuvana



Kehittää tapoja toteuttaa lähimmäisenrakkautta



Pyrkii ratkaisuissaan huolehtimaan heikoimmista



Toiminnassa otetaan huomioon eri ikäisten ja erilaisten ihmisten tarpeet

Toteutamme vastuuta luomakunnasta


Kristillistä ympäristökasvatusta toteutetaan kaikessa seurakuntatyössä



Jokainen toimintaan osallistuva huolehtii omatoimisesti jätteiden lajittelusta



Toimintaympäristö pidetään viihtyisänä



Hankinnoissa otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari



Pappilanmäestä tulee seurakuntalaisten keidas
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Piikkiön seurakunnan omaa tulevaisuutta ja toimintaa on arvioitu ja
visioitu jokavuotisten talouden ja toiminnan suunnitelmien ja arviointien lisäksi säännöllisesti myös erillisin tulevaisuustyöskentelyin ja
seminaarein. Piikkiön seurakunnan strategiatyöhön ovat osallistuneet seurakuntaneuvoston jäsenet ja hengellisen työn tekijät.
Edellinen valtuustokaudella Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä
käytiin läpi vahvaa rakennemuutoskeskustelua ja prosessia. Tavoitteena oli yhtymän seurakuntien ja niitten yhteisen toiminnan ja rakenteiden kehittäminen kirkon ja sen seurakuntien muuttuneessa ja
muuttuvassa tilanteessa. Rakennemuutosprosessissa Piikkiön seurakunnan itsenäinen asema yhtenä yhtymän seurakunnista säilyi.
Paljon keskustelun ja työstämisen jälkeen yhtymässä on nyt aloitettu
johtosääntöjen ajantasaistaminen. Yhtymän on mm. valittu strategiaryhmä, johon kuuluvat kaikki seurakuntien kirkkoherrat ja keskeisten yksiköiden johtajat, mukana on myös henkilöstöpäällikkö ja luottamushenkilöedustus. Yhteisen strategiatyön on tarkoitus olla jatkuvaa.
Seurakuntien toiminta- ja asenne- ja taloudellisessa ympäristössä
tapahtuu muutosta koko ajan. Viime vuosina on myös kehitetty uusia
välineitä muutosten ymmärtämiseen seurakuntien käyttöön.
Tässä tilanteessa Piikkiön seurakunnan omalle, toimintaympäristön
analyysiin perustuvalle strategiatyölle on paitsi uutta tarvetta myös
hyvät edellytykset.
Kirkkoherra on selvittänyt mm. ulkopuolisen konsulttiavun käyttöä
edellisen valtuustokauden lopulla. Asia jäi uudelleen valmisteltavaksi
uudelle seurakuntaneuvostolle.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valmistelee Piikkiön seurakunnan strategian
2019–2025 kuluvan kevään kokousten yhteydessä pidettävissä seminaariosuuksissa. Työjaosto toimii strategian tekemistä koordinoivana ryhmänä yhdessä kirkkoherran kanssa. Seminaareissa ja
jatkossa seurakunnan kehittämistyössä käytetään tarpeen mukaan
ulkopuolista konsulttiapua. Seurakuntalaisia osallistetaan paikallisesti helposti vastattavin kyselyin.

Päätös

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Tiedoksi
10 §

Työntekijät sähköisesti
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SEURAKUNNAN, SEURAKUNTANEUVOSTON TEHTÄVIEN, RAKENTEEN JA TOIMINNAN
ESITTELY
Esitys

Kirkkoherra esittelee.

Päätös

Esityksen mukaan.

11 §
NEUVOSTON JÄSENTEN SEURAKUNNAN PALVELU- ELI KIRKKOVÄÄRTTIVUOROT JA
HARTAUSVUOROT SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSTEN ALUSSA
Seurakuntaneuvoston kokousten aluksi jäsenet toivotaan, että jäsenet niin halutessaan vuorollaan pitäisivät neuvoston kokouksissa
aloitushartauden sekä toimisivat myös jumalanpalveluksessa erilaisissa tehtävissä (kirkkoväärttivuorot). Edellä kuvatut tehtävät ovat
vapaaehtoisia ja toivomusluonteisia yhteisiä seurakunnan palvelutehtäviä.
Jumalanpalveluksen avustajista, esimerkiksi tekstinlukijoista vastaa
yleensä jumalanpalvelusta kulloinkin johtava pappi (liturgi). Toiveet
osallistumisesta jumalanpalveluksen tehtäviin (ensisijaisesti tekstin
luku, halutessa kolehdin keruu, tervetulotoivotus seurakunnan puolesta kirkon ovella, kirkkomehujen tarjoaminen ym.) voi esittää seurakuntaneuvoston sihteerinä toimivalle kappalaiselle, joka ottaa ne
huomioon jumalanpalveluslistaa pappien kokoukseen kootessaan.
Kokouksessa kiertävät neuvoston sihteerin laatimat ja ylläpitämät
hartausvuoro- ja kirkkoväärtti -vuorolistat, joista jäsenet saavat valita
omat vuoronsa
Esitys

Seurakuntaneuvoston alkuhartauksia sovitaan pidettäväksi seurakuntaneuvoston kokouksessa kiertävän listan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta

12 §
ARKKIPIISPAN TAPAAMISEEN VALMISTAUTUMINEN 13.2.
Esitys

Keskustellaan arkkipiispan tapaamisen agendasta 13.2.2019 klo 17
alkaen Piikkiön seurakuntakeskuksessa. Rakennetaan hyvät ja käytännölliset suhteet arkkipiispaan. Toimitaan sekä vahvana paikallisseurakuntana että selkeästi aktiivisena osana seudullisen, kansallisen ja maailmanlaajuisen kristillisen kirkon toimintaa.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Ei muutoksenhakuoikeutta
13 §
SEURAKUNTANEUVOSTON JA TYÖNTEKIJÖIDEN KEVÄTRETKI
Seurakuntaneuvoston on hyvä tuntea toisensa ja myös seurakunnan
työntekijöitä ja heidän työtään. Yhteistä tutustumista tapahtuu ja seurakunnan tulevaisuuden kehittämisideoita voi syntyä parhaiten vapaamuotoisessa yhteisessä tilassa. Tätä mahdollisuutta kalentereihin on varattu aikaa yhteiselle retkelle toukokuun 8. päivänä klo 1721.
Esitys

Päätetään kevätretki toukokuun 8. päivänä klo 17-21. Ensisijaiseksi
kohteeksi kysytään Västra Åbolands svenska församling.

Päätös

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi

Sähköisesti Piikkiön seurakunnan alueella työskentelevät seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijät; seurakuntaneuvoston jäsenet
ja ensimmäiset varajäsenet.

14 §
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUKSET; SEMINAARIT JA RETKI KEVÄÄLLÄ 2019
Esitys

Seurakuntaneuvosto kokoontuu seuraavan kokoontumisaikataulun
mukaisesti:

SEURAKUNTANEUVOSTO
Pappila. pappilantie 4, Piikkiö

TYÖJAOSTO
Kirkkoherran työhuone, Hepojoentie 4

-su 20.1. klo 11 messu ja
tehtävään siunaaminen Piikkiön kirkossa
-ke 23.1. klo 17.30-20

kokous pappilassa

-13.2. Arkkipiispan tapaaminen seurakuntatalolla:
alkaen lounaalla klo 17.00. Seurakuntaneuvosto ja työntekijät
-ke 27.2. klo 17.00-20.15 kokous ja seminaari
seurakuntatalolla
-ke 20.3. klo 17.00-20
kokous ja seminaaria pappilassa.

-ti 19.2. klo 7.30

-ti 12.3. klo 7.30
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-10.4. klo 17.00-20
kokous ja avointa seminaaria Piikkiössä
paikka varmistuu myöhemmin

-ti 2.4. klo 7.30

-

ke 8.5.
retki ja yhteisseminaaria
aika ja paikka varmistuvat myöhemmin

seurakuntaneuvoston kokouksia valmistelevan työjaoston tiistaiaamuisin:
19.2., 12.3., 2.4. klo 7.30 Piikkiössä, Hepojoentie 4, kirkkoherrantyöhuoneessa
klo 7.30.
Päätös

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Tiedoksi

Sähköisesti Piikkiön seurakunnan työntekijöille ja seurakuntaneuvoston jäsenille ja ensimmäiselle varajäsenille. Seurakuntasihteeri tallentaa kokouksen muuttunut ajat sähköiseen kalenteriin.

15 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN TOIMINNAN 2018 ARVIOINTI, YLEINEN

Toiminnan arviointi on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1/ 15 §)
Esitys

Hyväksytään PIIKKIÖN SEURAKUNNAN
TOIMINNAN 2018 ARVIOINTI, YLEINEN.

Päätös

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Tiedoksi

Seurakuntasihteeri huolehtii toiminnan arvioinnin sähköisestä tallentamisesta Piikkiön seurakunnan omiin sähköisiin asiakirjoihin osoitteeseen: Seurakunnat/Piikkiö/Toiminnan arvioinnit/2018 ja
yhtymän yhteisiin tilinpäätösasiakirjoihin 2018 Y:asemalle.

16 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN YLEINEN TOIMINTAKERTOMUS 2018, YHTYMÄN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOIHIN TOIMITETTAVA
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Toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1 / 16 §).
Esitys

Hyväksytään seurakunnan toimintakertomus 2018.

Päätös

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi

Seurakuntasihteeri huolehtii toimintakertomuksen sähköisestä tallentamisesta Piikkiön seurakunnan omiin sähköisiin asiakirjoihin:
Seurakunnat/Piikkiö/Toimintakertomukset/2018 sekä tallentamisesta
yhtymän yhteisiin tilinpäätösasiakirjoihin vuodelta 2018.Y:asemalle.

17 §
LEIRIEN JA RETKIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT KEVÄÄLLÄ 2019

Esitys:
Diakonia- lapsi ja perhetyön retket ja leirit ja tapahtumat, turvallisuusvastaavat viranhaltijat:
- Perheviikonloppu 17.–19.5.2019, turvallisuusvastaava Katri Elonheimo,
varalla Antti Ijäs
- Kevätretki kaikille ke 8.5.2019 turvallisuusvastaava, Katri Elonheimo,
varalla Antti Ijäs
- Oivaltajien retken 23.5.?? Pyölinrantaan keväällä. Turvallisuusvastaava
Katri Elonheimo
- Vapaaehtoistyötekijöiden retki Pyölinrantaan 27.5.?? Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo
- Esteetön retki 11.9. Sinapiin. Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo
- Syysloma Sinapissa 2.-5.9.2019.Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo,
varalla Antti Ijäs
- Kaikille avoin retki ke 6.3.2019 Poriin, Kirkon ulkomaanavun ajankohtaispäivä Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo, varalla Paula Kangasniemi
Nuorisotyön leirit ja retket, turvallisuusvastaavat viranhaltijat:
- Isoskoulutusleiri 18. – 20.01.2019 Kunstenniemessä, turvallisuusvastaava Riikka Saloranta, mukana myös Mikko Nieminen
- 29. – 31.3. 2019 Yhtymän yhteinen isoskoulutus leiri Kunstenniemessä, turv.vastaava kasvatusasiainkeskuksesta, Riikka Saloranta mukana
- 12. – 14.3. Seurakunnan vanhojen nuorten leiri Pyölinrannassa, turv.
vastaava Riikka Saloranta
- 17. – 19.5. Kesän isosten preppausleiri Pyölinrannassa turvallisuusvastaava Riikka Saloranta
- 16. – 19.6. 10 – leiri Kunstenniemessä, Riikka Saloranta
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4. – 6.10. Isoskoulutuksen starttileiri Kunstenniemessä turvallisuusvastaava Riikka Saloranta
25. – 27.10. Yhtymän vanhojen nuorten leiri Kunstenniemessä, Riikka
Saloranta mukana
Nuorten joululeiri 29.11. – 1.12. Kunstenniemessä, turvallisuusvastaava Riikka Saloranta

Rippikoululeirit, turvallisuusvastaavat viranhaltijat:
- 803, 2.-8.6., Pyölinranta: Merja Hermonen
-

804, 27.6.-4.7., Pyölinranta: Riikka Saloranta
805, 11.-18.7., Kunstenkari: Riikka Saloranta

Aikuistyön leirit retket, turvallisuusvastaavat viranhaltijat:
- Aikuistyönretki syksyllä, jos määräraha riittää. Turvallisuusvastaava
Antti Ijäs, varalla Mikko Nieminen

Päätös

Esityksen mukaan.

Lapsivaikutukset
Lasten osallistuttavissa olevilla leireillä ja retkillä on positiivisia lapsivaikutuksia.
Tiedoksi:

Leireistä ja retkistä vastaavat seurakunnan työntekijät (sähköisesti)

18 §
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 2019 OMAN SEURAKUNNAN OSUUDEN KÄYTTÖ
Seurakuntaneuvosto kokouksessa 5.12.2018 päätettiin jättää asia
pöydälle. Seurakuntaneuvoston tulee vuosittain päättää Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuuden käyttämisestä.
Diakoniatiimi on käsitellyt yhteisvastuukeräyksen tuottoasiaa uudellee ja haluaa jatkossakin käyttää Yhteisvastuukeräyksen 2019 oman
seurakunnan osuuden (20 %) Piikkiön seurakunnan diakoniatyön
hyväksi. Silloin rahoja voi käyttää joustavasti ja harkitusti tilanteiden
vaatimalla tavalla. Eikä rahaa jää käyttämättä. Samanlainen käytäntö on monessa muussakin seurakunnassa.
Esitys

Yhteisvastuukeräyksen 2019 oman seurakunnan osuus (20 % Piikkiön keräyksen kokonaistuotosta) käytetään Piikkiön seurakunnan
diakoniatyön hyväksi.
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Käsittely

Mirjo Kanervavuori esitti, että rahaa käytetään ensisijaisesti vähävaraisten lasten ja nuorten koulutuksen ja harrastusten tukemiseen.

Päätös

Yhteisvastuukeräyksen 2019 oman seurakunnan osuus (20 % Piikkiön keräyksen kokonaistuotosta) käytetään Piikkiön seurakunnan
diakoniatyön hyväksi. Yksimielisesti hyväksyttiin, että rahaa käytetään ensisijaisesti vähävaraisten lasten ja nuorten koulutuksen ja
harrastusten tukemiseen. Päätös tehdään diakoniatyön kautta yhteistyössä nuorisotyön kanssa.

Lapsivaikutukset
Tiedoksi

Ei lapsivaikutuksia.

Taloustoimisto/ Leena Sairanen; Diakoniatyöryhmä/ diakoniatyöntekijä Katri Elonheimo.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

19 §
TIEDOKSIANTOASIAT
A/ Rippikoulun vuosisuunnitelma 2018–2019 (Liite 1/ 19 §)

Esitys

Tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

20 §
ILMOITUSASIAT
A/ Seuraavaan kokoukseen valmisteltavia asioita:
1)
2)
3)

yhteisen kirkkoneuvoston edustajan läsnäolo seurakuntaneuvoston kokouksissa
partioyhteyshenkilö seurakuntaneuvostosta
Työryhmistä päättäminen

Esitys

Tiedoksi

Päätös

Merkitään tiedoksi.

21 §
RIPPIKOULUN ALUSTAVA VUOSISUUNNITELMA 2019–2020
Esitys

Seurakuntaneuvosto keskustelee rippikoulun vuosirytmin muuttamisesta.

PÖYTÄKIRJA

1/2019

13

23.1.2019
Käsittely

Janne Aso esitti, että valmistelun yhteydessä kuullaan rippikoululaisten ikäluokan vanhempia.

Päätös

Yksimielisesti Janne Ason esityksen mukaan. Päätös asiasta tehdään myöhemmin seurakuntaneuvostossa.

Tiedoksi

Mikko Nieminen

22 §
MUUTOKSEN HAKU
Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan.

23 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.42

Merja Hermonen
puheenjohtaja

Antti Ijäs
sihteeri

Pöytäkirjantarkistajat

Janne Aso

Kirsi Huoponen

