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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

27.2.2019 klo 18.55 – 20.13

Paikka

Piikkiön pappila

Läsnä

Hermonen Merja
Aso Janne
Huoponen Kirsi
Kanervavuori Kasper
Kanervavuori Mirjo
Uotila Marjo
Lehmus Ilkka
Lehtisalo Esko
Linnansuu Mia
Sipilä Miikka
Lystimäki Hanna
Väihkönen Mirja
Ijäs Antti
Nieminen Mikko

Poissa

Sinikka Tuomarila, Laura Langh-Lagerlöf, Harri Lukander, Markus
Ollilla

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Laura Langh-Lagerlöfin varajäs.
jäsen
jäsen
jäsen
Harri Lukanderin varajäsen
jäsen
Sinikka Tuomarilan varajäsen
sihteeri
seurakuntapastori, klo 19.22/
28 § asti

-klo 17-18.50
SEURAKUNTANEUVOSTON JA TYÖNTEKIJÖIDEN STRATEGIASEMINAARI
-klo 18.5524 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Pidettiin hartaus ja puheenjohtaja avasi kokouksen.
25 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Esityksen mukaan

26 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa läsnäololistan mukaisessa vuorossa olevaa pöytäkirjan tarkistajaa. Vuorossa ovat Kasper Kanervavuori ja Mirjo Kanervavuori.
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Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajat.

Päätös

Esityksen mukaan.

27 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Lisätään ilmoitusasioihin pappien vapaa ja lomat touko-syyskuu
2019 ja muiden työntekijöiden vapaat ja lomat tammi-toukokuu 2019

Päätös

Esityksen mukaan.

28 §
RIPPIKOULUN OHJESÄÄNTÖ 2019
Seurakunnan tulee osana kristillistä kasvatustehtäväänsä pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulua johtaa pappi
tai lehtori. Muina opettajina toimivat seurakunnan nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Tarvittaessa pidetään rippikoulu
yksityisesti. Seurakunnan rippikoulun ohjesäännön hyväksyy kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KJ 3 § 3).
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt kaikkia arkkihiippakunnan seurakuntia lähettämään kokonaiskirkon vuonna 2017
valmistuneen uuden rippikoulusuunnitelman pohjalta uusitut rippikoulujen ohjesäännöt tuomiokapitulin hyväksyttäväksi 28.2.2019
mennessä.
Piikkiön seurakunta on jo hyväksynyt kokouksessaan 29.9.2017 uuden rippikoulusuunnitelman mukaisen Piikkiön seurakunnan rippikoulun ohjesäännön ja lähettänyt sen hyväksyttäväksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin. Tuomiokapituli on käsitellyt asian
31.1.2018 kokouksessaan ja palauttanut ohjesäännön uudelleen
valmisteltavaksi (liite 1, § 28: tuomiokapitulin päätösasiakirjat).
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Rippikouluista vastaava pastori Mikko Nieminen esittelee kokouksessa Piikkiön rippikoulun uuden ohjesäännön sekä Piikkiön rippikoulun vuosi- ja kehittämissuunnitelmia.
Esitys

Piikkiön seurakuntaneuvosto hyväksyy Piikkiön seurakunnan rippikoulun ohjesäännön ja lähettää sen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi:

PIIKKIÖN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUN OHJESÄÄNTÖ

1§
Rippikoulusta säädetään kirkkojärjestyksessä.
KJ 3:3
Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä.
Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori. Opettajina toimivat heidän lisäkseen kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Tarvittaessa pidetään rippikoulu yksityisesti.
Seurakunnan rippikoulun ohjesäännön hyväksyy kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Päätös
on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KJ 3:4,1
Rippikoulussa annetaan opetusta kirkolliskokouksessa hyväksytyn kristinopin mukaisesti. Käytettävät oppikirjat hyväksyy piispainkokous.

2§
Rippikoulussa noudatetaan piispainkokouksen vahvistamaa suunnitelmaa.

Seurakuntaneuvosto hyväksyy 3-vuotiskausittain rippikoulun kolmivuotisen runkosuunnitelman ja
vuosittain rippikoulutyön vuosisuunnitelman.
Rippikoulun kokonaissuunnittelua ja järjestelyä varten seurakunnassa on nimetty viranhaltija.
3§
Rippikoulua ja sen opetuskokonaisuutta johtaa pappi tai lehtori, joka yhdessä koko opettajatiimin
kanssa laatii rippikoulukohtaiset toteutussuunnitelmat.
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Rippikoulukohtaisesti seurakunnan järjestämillä rippikouluilla, sen retkillä ja leireillä on turvallisuusvastaava henkilö, joka on seurakunnan viranhaltija (voi olla myös määräaikainen). Turvallisuusvastaavista päätetään kausikohtaisesti.
Rippikoulun opettajatiimissä toimivat rippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat seurakunnan työntekijät. Lisäksi muut seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa olevat työntekijät, opiskelijat ja seurakuntalaiset voivat yhteistyössä opettajien kanssa osallistua rippikouluopetukseen. Seurakuntalaisilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi rippikoululaisten vanhempia/ huoltajia, joita otetaan mukaan rippikoulun kokonaisuuteen. Seurakunnan vapaaehtoistyössä mukana
olevat aikuiset voivat myös osallistua opetukseen soveltuvin osin.
Opettajien apuna käytetään viranhaltijan ohjauksessa nuorten ohjaamiseen soveltuvia isosia.
Rippikoulun opettajien tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta myös rippikoululaisten perheisiin
ja kummeihin sekä kouluihin.
KJ 3:3,2 ks. edellä.
4§
Rippikouluun voidaan ottaa nuoria, jotka rippikoulun päättymisvuonna täyttävät vähintään 15
vuotta. Kirkkoherra voi perustellusta syystä antaa luvan rippikoulun käymiseen tätä nuoremmalle
hänelle tutun ikäluokan kanssa.

5§
Yhden rippikouluryhmän opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25 henkilöä. Useamman ryhmän yhteisleirejä ja tapahtumia voidaan kuitenkin yhteistoimintana järjestää. Seurakuntaneuvosto voi päättää yksittäisen ryhmän ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen
painavat syyt. Aikuisrippikouluja pidetään tarpeen mukaan yksityis- tai pienryhmärippikouluina.

6§
Rippikoulussa pidetään päiväkirjaa seurantaa ja arviointia varten. Rippikoulukokonaisuudesta
vastaava työntekijä huolehtii rippikoulupäiväkirjojen koonnista ja muiden rippikoululuettelojen laatimisesta.
Rippikoulukokonaisuudesta seurakunnassa vastaava työntekijä koordinoi seurakunnan vuosittaista rippikoulusuunnittelua ja yhteistyötä sekä huolehtii ajanmukaisen rippikoulutiedon ja koulutuksen seurannasta ja tarjoamisesta työntekijöille.

7§
Konfirmaatioon voivat osallistua rippikoulun käyneet kirkon jäsenet. Konfirmaatio toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaisesti. Kunkin ryhmän vastaava pappi tai lehtori toimittaa välittömästi konfir-
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maation jälkeen seurakuntayhtymän keskusrekisteriin tarpeelliset henkilötiedot sisältävän luettelon konfirmoiduista nuorista. Muuhun seurakuntaan kuuluvasta rippikoululaisesta toimitetaan ilmoitus asianomaiseen seurakuntaan rippikoulun käymisestä ja konfirmaatioon osallistumisesta
seurakuntayhtymän keskusrekisteristä.

KJ 3:5
Konfirmaatioon voivat osallistua ne, jotka rippikoulun perusteella siihen oikeutetaan.
Konfirmaatiossa tunnustaudutaan kirkon uskoon ja saadaan oikeus käydä itsenäisesti ehtoollisella. Konfirmaation toimittaa pappi tai lehtori.
Konfirmaatio on kirkollisen vaalikelpoisuuden (KL 7:3), kummina toimimisen (KJ 2:17) ja pappisvihkimyksen (KJ 5:2) edellytys. Rippikoulun käyminen on kirkon jäsenen kirkollisen avioliittoon
vihkimisen edellytys (KJ 2:18).

8§
Seurakunta huolehtii myös niiden henkilöiden rippikouluopetuksesta, jotka eivät voi osallistua
yleiseen rippikouluun. Erityis- ja yksityisrippikouluissa sovelletaan piispainkokouksen hyväksymää, kulloinkin voimassa olevaa rippikoulusuunnitelmaa.
KJ 3:3,2 ks. edellä.
KJ 1:3,1
Kirkon jäseneksi otetaan
1) lapsi pyhässä kasteessa;
2) rippikoulun käynyt evankelis-luterilaiseen kirkkoon aikaisemmin kuulunut henkilö, joka ilmoittaa
tahtovansa tunnustaa kirkon uskoa; sekä
3) muu säädetyn iän täyttänyt henkilö, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, siten, että
hän tarpeellisen opetuksen jälkeen saa kasteen tai, jos hänet on oikein kastettu, tunnustaa kirkon
uskon.

KJ 1:3,4
Henkilö, joka on otettu kirkon jäseneksi edellä 1 momentin 2 tai 3 kohdan mukaisesti, katsotaan
rippikoulun käyneeksi ja konfirmoiduksi.
9§
Seurakunnan tehtävä on vastata rippikoulusuunnitelman edellyttämästä seurakuntayhteyden
opetuskokonaisuudesta myös silloin, kun seurakunnan jäsen käy rippikoulun oman seurakunnan
ulkopuolella.
10 §
Rippikoulua varten järjestetään asianmukaiset tilat ja välineet. Rippikoulun järjestelyssä on otettava huomioon yleiset turvallisuuteen ja terveydenhuoltoon liittyvät ohjeet. Rippikoulun turvalli-
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suuden pohjana ovat määreet, jotka perustellaan ja määritellään Kirkkohallituksen julkaisussa
”Turvallinen seurakunta” vuodelta 2018.

11 §
Mikäli rippikoululainen toistuvasti laiminlyö hänelle annettuja ohjeita tai häiritsee opetusta, opettajien tulee auttaa häntä henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Jos se ei johda tulokseen, rippikoulusta vastaavan papin tai lehtorin tulee ottaa yhteyttä rippikoululaisen vanhempiin tai huoltajaan. Mikäli myönteiseen ratkaisuun ei päästä, rippikoulun käynnin keskeyttämisestä ja sen siirtämisestä
toiseen ajankohtaan päättää kirkkoherra opettajien esitystä kuultuaan.
Leiriolosuhteissa rippileirin turvallisuusvastaava, yhdessä muiden opetuksesta ja leirin turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kanssa, voi olosuhteiden niin vaatiessa päättää rippikoululaisen
lähettämisestä yöksi kotiin.
____________________

Tämä ohjesääntö tulee voimaan tuomiokapitulin vahvistamista seuraavan kuukauden 1. päivänä.
Tällä ohjesäännöllä kumotaan aikaisempi 25. päivänä kesäkuuta 2003 vahvistettu seurakunnan
rippikoulun ohjesääntö.

Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 27.2.2019.
Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa ___________kuun ___. päivänä 2019

Lapsivaikutukset
Rippikouluohjesäännöllä ja suunnitelmilla on positiivisia lapsivaikutuksia: uusi osallistava rippikoulusuunnitelma ottaa mukaan rippikoulun toteutukseen paitsi nuoret itse myös muita seurakuntalaisia sekä
nuorten vanhemmat/ huoltajat.
Päätös

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta. Alistetaan tuomiokapitulin päätettäväksi.

Tiedoksi

sähköisesti: Turun tuomiokapituli (sähköisesti)/ matti.makinen@evl.fi; Piikkiön rippikoulusta vastaava pastori mikko.nieminen@evl.fi.
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29 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN EDUSTAJAT PYHÄN MARIAN YSTÄVYYSTOIMIKUNTAAN
Hallintojohtaja on pyytänyt seurakuntia valitsemaan Pietarin Pyhän
Marian ystävyystoimikuntaan kustakin seurakunnasta yhden jäsenen, kuitenkin siten, että jäsenelle ehdotetaan myös muuta sukupuolta oleva varaehdokas.
Seurakuntien esittämien jäsenten lisäksi toimikunnassa on virkansa
puolesta mukana olevia. Uuden yhteisten tehtävien johtosäännön
vaikutus tämän toimikunnan kokoonpanoon ei ole ollut vielä esillä,
mutta hallintojohtajan mukaan voitaneen lähteä siitä, että tämä seurakuntien yhteistyötä koordinoivana elimenä voisi olla kutakuinkin
nykyisessä kokoonpanossaan. Eli yksi jäsen kustakin seurakunnasta. Poikkeuksena on ollut Martti, josta Inkeri-asioiden asiantuntija
Keijo Korkka on haluttu pitää mukana niin kauan kuin hän on siihen
valmis.
Toimikunta suunnittelee matkaa Pietariin ja senkin vuoksi se tulisi
saada asetetuksi mahdollisimman pian. Tavoitteena, on että päätös
toimikunnasta voitaisiin tehdä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 14.3.2019.
Koska toimikunnassa tulisi toteutua sukupuolten tasa-arvo, hallintojohtaja pyytää kustakin seurakunnasta esittämään kahta nimeä, joista toinen olisi mies ja toinen olisi nainen. Seurakunnan esityksessä
tulisi olla etusijajärjestys, jota pyritään noudattamaan esitystä tehtäessä, varsinkin kun toimikunnassa on ollut näitä viran puolesta jäseniä, joiden sukupuoli otetaan huomioon vähän tilanteen mukaan.
Aikataulusyistä hallintojohtaja pyytää esityksiä niin pian kuin mahdollista, kuitenkin mieluummin 7.3. mennessä tai viimeistään kokouspäivään 14.3. mennessä jolloin esitystä voidaan tarvittaessa täydentää. Jos tämä aikataulu ei sovi, hallintojohtaja pyytää siitä ilmoitusta
ja pyytää toimittamaan seurakunnan valitsemien edustajien nimet
ensisijaisesti: piia-mari.harala@evl.fi.
Piikkiön seurakunnan edustajana toimikunnassa on kaudella 20152018 ollut Marjo Uotila. Marjo on halukas jatkamaan toimikunnan jäsenenä.
Esitys

Käydään seurakuntaneuvoston jäsenten tiedossa mahdollisesti olevista ehdokkaista keskustelu ja valitaan edustaja ja varaedustaja
Pyhän Marian seurakunnan ystävyystoimikuntaan.
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Käsittely

Miikka Sipilä ehdotti Marjo Uotilaa ensisijaiseksi ehdokkaaksi ja Janne Asoa toissijaiseksi ehdokkaaksi.

Päätös

Marjo Uotila valittiin ensisijaiseksi ja Janne Aso toissijaiseksi Piikkiön
seurakunnan edustajaksi Pyhän Marian ystävyystoimikuntaan.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.

Lapsivaikutukset
Mikäli seurakunnalla on edustajansa kautta toimikuntaan vietävänä
tuen esityksiä Pyhän Marian seurakunnan lapsi- ja perhetyöhön,
päätöksellä on positiivisia lapsivaikutuksia.
Tiedoksi

Kirjaamo: hallintovirasto/piia-mari.harala@evl.fi; edustajiksi ehdotettavat henkilöt (sähköisesti).

30 §
TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET JA TOIMINNAN ARVIOINNIT 2018
Piikkiön seurakunnan jumalanpalvelukset ja toimitukset ovat kehittyneet seuraavasti:

1

Yleistä srk-työtä
Seurakunnan jäsenmäärä
Jumalanpalvelukset +
kävijämäärä1
Rippikoulut + suluissa
konfirmoidut3
Tiekirkkotilastot4, kävijöitä keskim./päivä

2018
6020

2016
6126

2014
6265

2012
6347

96
(7700)
3 (86)

92
(80912)
3 (70)

87
(7191)
3 (89)

Toimitukset

2018

2016

2014

2012

kasteet

45

65

73

70

(marraskuu)

83
(6713)
3 (93)
5

Luvut sisältävät vuotta 2018 lukuun ottamatta myös lasten kirkkohetket. Koululaisjumalanpalvelusten määrä on kasvanut
koulujen aloitteesta.
2
Myös lasten ja perheiden jumalanpalvelukset.
3
Kaarinan srk:n kanssa pidetään sekä kaupunki- että hiihtolomaryhmä. Konfirmoitujen luvut sisältävät myös muualla rippikoulun käyneet piikkiöläiset.
4
Toiminta alkoi vasta vuonna 2017. Kirkko oli auki heinäkuussa ma-to, klo 12-18.
5
Tarkka tilasto ei ollut saatavilla, mutta kävijämäärät olivat tasaisen hyvät.
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hautaan siunaamiset

39

51

47

41

kirkolliset vihkimiset
avioliiton siunaamiset
siviilivihkimiset

13
2

16
13

19
2
18

15
2

6

Toiminnallisten työalojen toimintakertomukset ja toiminnan arvioinnit
ovat liitteenä Liitteet 1 ja 2 § 30
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toimintakertomukset ja
toiminnan arvioinnit.

Lapsivaikutukset
Toimintakertomuksista käytävällä keskustelulla voi olla tulevan toiminnan suunnittelun kannalta positiivisia lapsivaikutuksia.
Päätös

Esityksen mukaan
Ei muutoksenhakuoikeutta

Tiedoksi

sähköisesti Piikkiön seurakunnan toiminnalliset työntekijät.

31 §
TYÖRYHMÄT 2019 ALKAVALLA NELIVUOTISKAUDELLA,
SEURAKUNTANEUVOSTON VALITSEMAT MAALLIKKOJÄSENET KO. TYÖRYHMIIN
Piikkiön seurakunnan työntekijät ovat alustavasti keskustelleet seurakunnan työryhmäasiasta. Työryhmiin toivottiin työntekijöiden lisäksi muutamia asiantuntijajäseniä.
Esitys

Valitaan seuraaviin työryhmiin jäsenet:
Diakoniatyöryhmä
- kokoonkutsuja/sihteeri/ muistion taltioija
+asiat seurakuntaneuvostolle: kappalainen (Antti Ijäs)
-muut jäsenet: diakoniatyöntekijä (Katri Elonheimo), Esko Lehtisalo,

6

Ei tietoa, myöskään vuoden 2012 osalta.
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Sanna Takkinen ja Leila Heikkinen. Uusia: Heikki Lehtinen ja Piia
Virtanen.
Kasvatuksen ja rippikoulun työryhmä
-kokoonkutsuja: kasvatuksen pastori (Mikko Nieminen)
-muistion taltioija: nuorisotyöntekijä (Riikka Saloranta)
- jäseniä: perhetyöntekijä (Marjo Aaltonen),
kappalainen (Antti Ijäs)
-muut jäsenet: seurakuntaneuvoston jäsen Markus Ollila.
Jumalanpalvelus- ja kirkkotyöryhmä
-kokoonkutsuja: kirkkoherra (Merja Hermonen)
-muistion kirjaaja: kappalainen (Antti Ijäs)
-jäseniä: kanttori (Tiina Ilonen), tarvittaessa
-Piikkiön seurakunnan lapsiasiahenkilöt
Viestintäryhmä
-kokoonkutsuja: kirkkoherra (Merja Hermonen)
ja viestintävastaava (Mikko Nieminen)
Käsittely

Kasper Kanervavuori ehdotti, että ryhmät voivat halutessaan lisätä jäseniään. Miikka Sipilä ehdotti, että lisäykset tuodaan tiedoksi seurakuntaneuvostoon.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.

Lapsivaikutusten arviointi:
Kasvatuksen ja rippikoulun yhteisellä kehittämisellä sekä jumalanpalveluksen ja kirkkotilan yhteisellä kehittämisellä voi olla positiivisia
lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella valittujen maallikkojäsenten osalta.
Päätös

Esityksen mukaan. Päätökseen lisättiin, että ryhmät voivat halutessaan lisätä jäseniään. Lisäykset tuodaan tiedoksi seurakuntaneuvostoon.

Tiedoksi:

Valitut ryhmien jäsenet sähköpostitse
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32 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LAPSIASIAHENKILÖIDEN VALINTA VAALIKAUDEKSI
Yhteisen kirkkoneuvosto nimeämä lapsivaikutusten arviointia seuraava työryhmä on viime kaudella muistuttanut paikallisseurakuntia
lapsiasiahenkilöiden päivittämisestä uuden luottamushenkilökauden
aikana.
Ko. työryhmä on ehdotti, että lapsiasiahenkilöksi nimettäisiin aina
työpari (luottamushenkilö ja työntekijä), jolloin tehtävä ei ole luottamushenkilölle liian yksinäinen ja näin muodostuu yhteys seurakuntatyön kokonaisuuteen. Lisäksi työryhmä ajatteli, että lapsiasiahenkilön
ei tarvitse olla ns. nuori luottamushenkilö jolle verrattain uusi arviointivelvoite voi olla haastava, vaan lapsiasian vaikutuksiin liittyvät tehtävät ovat kaikkien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden velvollisuuksia ja asialle parasta olisi, että lapsiasiainhenkilö olisi kokenut
luottamushenkilö.
Esitys

Käytävän keskustelun jälkeen Piikkiön seurakunta valitsee lapsiasiain henkilöikseen Piikkiön seurakunnan perhetyöntekijän Marjo Aaltosen (tällä hetkellä 6h/vko).
Hänen parikseen voidaan työryhmään valita/ valitaan seurakuntaneuvoston jäsenten esitysten perusteella sopiva seurakunnan jäsen.

Käsittely

Mirjo Kanervavuori esitti toiseksi lapsiasiainhenkilöksi Laura LanghLagerlöfiä

Lapsivaikutukset
Päätöksellä on positiivisia lapsivaikutuksia.
Päätös

Valittiin Marjo Aaltonen ja Laura Langh-Lagerlöf lapsiasiainhenkilöiksi.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi

Kirjaamo: YKN; kasvatusasiain keskus/ Tarja Vanhatalo, Marjo Aaltonen ja Laura Langh-Lagerlöf sähköisesti.

33 §
ILMOITUSASIAT
A/ Pappien vapaat ja lomat toukokuu-syyskuu 2019. Liite 1/ 33 §.
B/ Työntekijöiden vapaa ja lomat tammikuu-toukokuu 2019. Liite
1/33 §

Esitys

Tiedoksi
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Päätös

Merkittiin tiedoksi

34 §
MUUTOKSEN HAKU

Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan.
35 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.13

Merja Hermonen
puheenjohtaja

Antti Ijäs
sihteeri

Pöytäkirjantarkistajat

Kasper Kanervavuori

Mirjo kanervavuori
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