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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 2/2022
Aika:

Keskiviikko 2.3.2022 klo 18.00, kahvit klo 17.30 alkaen

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2, Kaarina

Läsnä:

Poissa:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja poistui § 20 päättämisen ajaksi

Andersson, Jari

jäsen

Erkkilä, Raimo

jäsen

Gustafsson, Irja

jäsen

Kouki, Ville

jäsen

Laitinen, Johanna

jäsen

Lehtonen, Mirkka

varapuheenjohtaja

Malmi, Ari

jäsen

Mäkinen, Paula

jäsen

Peltonen, Kaarina

jäsen

Ranne, Maria

jäsen

Rantala, Anniina

jäsen

Seivästö, Anne

jäsen

Tiainen, Minna

jäsen

Nevalainen, Paavo

varajäsen

Toivo, Kalle

sihteeri

poistui 19.22 (§ 22)

saapui 18.09 (§ 19)

Vaiste, Marja

§ 15
Kokouksen avaus
Khran esitys:

Avataan kokous

Päätös:

Puheenjohtaja luki psalmin ja avasi kokouksen.

§ 16
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

pj kohdassa § 20
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Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän
kuin puolet jäsenistä ja kun kutsu kokoukseen on toimitettu vähintään
kolme päivää ennen kokousta.
Kokous on kutsuttu koolle ja esityslista lähetetty sähköpostilla
24.2.2022.
Kokous järjestetään lähikokouksena, mutta seurakuntaneuvoston ohjesäännön 3 §:n mahdollistamalla tavalla kokoukseen voi osallistua myös
Teams-alustalla.
Käsiteltävistä asioista antaa lisätietoja kirkkoherra, jollei pykälässä
muuta mainita.
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 17
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Tiainen ja Anne Seivästö.

§ 18
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 19
Kaarinan seurakunnan työalojen toimintakertomukset vuodelta 2021
Esityslistan liitteenä lähetetään työalojen toimintakertomukset vuodelta
2021.
Strategian toteutumisesta:
Korona-aika haittasi varsinkin strategian ensimmäiseen painopistealueeseen satsaamista, sillä ihmisten osallisuuden vahvistaminen oli hankalaa
ja ylipäätään fyysisten kontaktien puuttuminen löi haitallisen leiman seurakunnan toimintaan.
Tarve yhteen tulemiselle näkyi syksyllä 2021, kun koronarajoitukset hellittivät. Lapsiperheet osallistuivat aikaisempaa aktiivisemmin seurakunnan toimintaan.
Yhteistyö kaupungin kanssa oli monipuolista ja toteutti strategiaa hyvin.
Maanlaajuista huomiota sai Kaarinan kirkon luovuttaminen Kaarinan kaupungin rokotuskeskukseksi. Myös pyhiinvaellusreittiasioissa tehtiin yhteistyötä kaupungin kanssa.
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Piispantarkastus ja yhdelle pastorille nimetty yritysyhteistyötoiminta vahvistivat strategian mukaista avautumista ulospäin.
Sielunhoitotyön puolella jatkettiin palvelumuotoiluun perustunut hanke,
jossa keskusteluajan pystyi varaamaan netin kautta.
Seurakunnalle nimettiin ympäristövastaava.
Viestinnässä jatkui painottuminen netin ja sosiaalisen median hyödyntäminen aikaisempaa laajemmin.
Työntekijöiden suorituspalkoista päätettäessä yhtenä keskeisenä arviointikriteerinä oli strategian toteuttaminen omassa työssä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy toimintakertomukset (liite 1 § 19) sekä
merkitsee tiedokseen esittelytekstissä annetun arvion strategian toteutumisesta vuonna 2021.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 20
Lausunnon antaminen liittyen ehdotuksiin seurakuntayhtymän uusiksi ohje-ja
johtosäännöiksi
Valmistelutyöryhmän ehdotukset uudeksi yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöksi, yhteisten tehtävien johtosäännöksi, johtokuntien johtosäännöksi ja johtamisen järjestelmän kuvaukseksi lähetetään esityslistan mukana.
Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavan lausunnon:
Seurakuntien tarpeiden huomiointi
Seurakuntayhtymän perussäännössä seurakunnat ovat siirtäneet joitakin hengellisen työn tehtäviä seurakuntayhtymän yhteisten tehtävien
hoidettaviksi. Yhteinen kasvatus ja yhteinen diakonia- ja sielunhoito
ovat kuitenkin vuosien saatossa eriytyneet liian kauaksi seurakuntien
tarpeista. Perussäännössä ja johtosäännössä puhutaan ”yhdessä sovituista tehtävistä”, mutta näitä tehtäviä ei ole kuitenkaan koskaan yhdessä sovittu.
Yhteisten tehtävien viranhaltijoiden tehtävänkuvat ja työtehtävät muuttuvat ja syntyvät seurakuntien tietämättä, toiminta- tai koulutussuunnitelmia laadittaessa ei seurakuntien näkemyksiä huomioida.
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Seurakunnat eivät tarvitse tuekseen niinkään ylätason koordinointi- ja
suunnittelutyötä, vaan panostukset tulee tehdä seurakuntalaisten kohtaamiseen ruohonjuuritason työssä. Kirkon tulevaisuus on kentällä tehtävän työn ja ihmisten kohtaamisten varassa.
Edellä nimetyistä ongelmista huolimatta seurakuntaneuvosto toteaa,
että seurakuntien ja yhteisten työmuotojen välinen yhteistyö on viime
vuosina parantunut, mistä halutaan lausua kiitos nykyisille johtaville viranhaltijoille.
Muutos esittelyoikeuteen
Nykyinen yhteisten tehtävien johtosääntö sisältää useita kirjauksia, joiden tarkoituksena on ollut taata seurakuntien tarpeiden huomiointi yhteisissä tehtävissä:
1 § Yhteiset tehtävät hoidetaan kiinteässä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa seurakuntien kanssa. Tarkastusjohtokunta ja strategiaryhmä seuraavat yhteisten tehtävien työn tarkoituksenmukaisuutta ja sitä, miten
hyvin yhteiset tehtävät tukevat seurakuntien perustehtävän toteutumista.
1 § Seurakuntayhtymälle siirretyn hengellisen työn tulee toteutua yhteistyössä seurakuntien kanssa ja sille asetetaan yhdessä tavoitteet strategiaryhmässä.
2 § (Johtokunnan tehtävänä on) toimia yhteistyössä seurakuntayhtymän
seurakuntien ja muiden yhteisten tehtävien yksiköiden kanssa,
2 § (Johtokunnan tehtävänä on) varmistaa, että seurakuntien näkemykset tulevat huomioon otetuiksi toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota laadittaessa,
5 § (Johtavan viranhaltijan tehtävänä on) asettaa yksikkönsä työlle tavoitteet yhteistyössä seurakuntien ja muiden yksikköjen kanssa.
12 § Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.
13 § Yhteinen kasvatustyö toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisseurakuntien sekä muiden alueellisten oman alan toimijoiden kanssa.
Seurakuntaneuvosto katsoo kuitenkin, että nämä pykälät eivät ole tarpeeksi parantaneet tilannetta. Tämän vuoksi seurakuntaneuvosto näkee
hyvänä ehdotetun esittelyoikeuden siirtämisen hengellisissä asioissa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle.
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Tällä tavoin jonkin seurakunnan kirkkoherra on aina keskeisesti mukana
linjaamassa ja suunnittelemassa niitä hengelliseen työhön liittyviä päätösasioita, jotka yhteiseen kirkkoneuvostoon käsiteltäviksi tulevat. Jos ja
kun valmistelutyöryhmän ehdotus monien rutiiniluontoisten henkilöstöasioiden siirtämisestä viranhaltijoille toteutuu, jää kyseisiä hengelliseen
työhön liittyviä päätösasioita jäljelle enää vain n. 10-15 vuosittain. Esittelyvastuun siirtäminen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ei siis
tarkoita erityisen suurta työmäärää hänelle. Varsinkin kun samalla häneltä on siirtymässä kiinteistöjohtajan, alueellisen keskusrekisterin johtajan ja henkilöstöpäällikön suora esimiehisyys pois.
Seurakuntaneuvosto näkee, että on erittäin tärkeää, että seurakuntien
tarpeet ja yhteiset tehtävät sidotaan tehokkaalla tavalla yhteen. Tämän
vuoksi ei ole missään nimessä järkevää palata ajassa taaksepäin esimerkiksi perustamalla yhteisten tehtävien johtajan virka. Taloudellisten
kustannusten ja hallinnon moniportaistumisen lisäksi, se vahvistaisi siiloutumista, heikentäisi seurakuntien tarpeiden huomioimista ja haittaisi
yhdessä tekemistä. Kyse olisi seurakuntien aseman heikentymisestä.
Hyvässä kehityksessä otettaisiin askelia taakse päin.
Luottamushenkilöiden toive pöytäkunnan pienentämisestä näkyy työryhmän ehdotuksessa. Kirkkolain mukaan kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa. Laki perustuu siihen,
että kaikki seurakuntayhtymän asiat kuuluvat niille itsenäisille seurakunnille, jotka seurakuntayhtymän ovat perustaneet.
Valmisteluryhmän ehdotuksessa säilytetään yhteisten tehtävien johtavilla viranhaltijoilla valmisteluvastuu toimialansa asioihin yhteisessä kirkkoneuvostossa, ja jatkossakin heitä kutsutaan tarvittaessa mukaan kokouksiin. Myös operatiivisessa johtoryhmässä, tärkeässä uudessa valmisteluelimessä, kasvatustyön johtajan, diakonia- ja sielunhoitotyön johtajan ja alueellisen keskusrekisterin johtaja rooli olisi hyvin merkittävä.
Kyseisten kolmen johtavan viranhaltijan läsnäolo-oikeus yhteisessä kirkkoneuvostossa on nykyisessäkin johtosäännössä rajattu vain omien pykälien käsittelyn ajaksi. Esittelyvastuun siirtäminen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ei käytännön tasolla merkitsisi siis radikaalia
muutosta. Se kuitenkin parantaisi seurakuntien tarpeiden huomiointia ja
yhdessä tekemistä.
Strategiaryhmä
Seurakuntaneuvoston näkee hyvänä, että luottamushenkilöiden rooli
vahvistuu. Puolet jäsenistä olisi jatkossa luottamushenkilöitä. Myös puheenjohtajuuden siirtyminen luottamushenkilölle on perusteltua. Strategiaryhmän tehtävät painottuisivat jatkossa strategian keskeisiin osa-alueisiin ja ryhmän muita tehtäviä karsittu. Tämä on hyvä ehdotus.
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Hallintojohtajan viran lakkauttaminen
Viran lakkauttaminen ja tehtävien jakaminen on seurakuntaneuvoston
mielestä perusteltua.
Asiantuntijaryhmät
Asiantuntijaryhmien rooli ja päätösvalta on ollut epäselvää, samoin niiden kirkkolaista löytyvä peruste. Ne onkin parempi korvata yhteisen kirkkoneuvoston asettamilla, sellaisilla toimikunnilla, jotka perustetaan tarpeen mukaan tiettyä tehtävää varten. Ne asiantuntijaryhmät, joilla on ollut hoidettavana tärkeitä tehtäviä, tulee muuttaa toimikunniksi.
Delegoinnit
Seurakuntaneuvosto näkee ehdotukset hyvinä. Hallinto kevenisi, kun
johtaville viranhaltijoille ja lähiesihenkilöille siirtyisi yhteiseltä kirkkoneuvostolta rutiininomaisia henkilöstö- ja esimiestehtäviä. Tämä mahdollistaisi yhteiselle kirkkoneuvostolle keskittymisen laajakantoisimpiin asioihin ja merkittävimpiin linjauksiin.
Johtokunnille on hyvä siirtää ehdotuksen mukaisesti strategisen suunnittelun tehtäviä.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Jakelu: yhteinen kirkkoneuvosto
Käsittely:

Kirkkoherra vastasi ensin seurakuntaneuvoston esittämiin kysymyksiin,
minkä jälkeen hän jääväsi itsensä ja poistui.

Päätös:

Esityksen mukaan ja seuraavin lisäyksin:
Kaarinan seurakuntaneuvosto toivoo, että ennen asiantuntijaryhmien lakkauttamista niitä kuullaan niiden työstä ja tulevaisuudesta ja asiantuntijaryhmien kokemusta hyödynnetään.
Kaarinan seurakuntaneuvosto toivoo, että organisaation johtamisjärjestelmästä esitetään seurakuntaneuvostolle riittävän selkeä kaavio.
Kaarinan seurakuntaneuvosto toivoo, että jatkossa johtosääntöön kirjattuja yhteistyötapoja käytetään tosiasiallisesti yhteisten työmuotojen toiminnassa ja päätöksenteossa.

§ 21
Kirkkojen ja muiden seurakunnan tilojen käyttö samaa sukupuolta olevien parien vihkimisissä ja avioliittojen siunaamisissa
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Kirkkojärjestyksen (KJ 14:2) mukaan kirkon käyttämisestä päättävät
kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto yhdessä. Mikäli ne ovat eri mieltä
kirkon käytöstä, asia viedään tuomiokapitulin päätettäväksi (KJ 9:7).
Suomen lain mukaan avioliittoon voidaan vihkiä kaksi ihmistä riippumatta
siitä, ovatko he samaa vai eri sukupuolta. Tämä ns. tasa-arvoinen
avioliittolaki on ollut voimassa 1.3.2017 alkaen.
Samaa sukupuolta olevien parien kirkkolliseen avioliittoon vihkimisen
osalta Suomen evankelis-luterilaisessa vallitsee epämääräinen tilanne.
Yhtäältä kirkon perinteistä avioliittokäsitystä ei ole muutettu, toisaalta
kirkossa vihitään jatkuvasti samaa sukupuolta olevia pareja.
Kirkolliskokous on päätöksentekonsa määräenemmistösäännösten
vuoksi ollut kykenemätön tekemään selviä uusia linjauksia.
Internetissä on palvelu, josta samaa sukupuolta olevat kihlaparit voivat
varata itselleen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin toimittamaan
avioliittoon vihkimisen tai avioliittonsa siunaamisen. Palvelussa on lähes
200 papin yhteystiedot, käytännössä kyseisiä ”sateenkaaripappeja” on
kuitenkin enemmän. Kirkollisesta vihkimisestä on siis tullut vallitsevaa
käytäntöä, vaikkei kirkon virallinen avioliittokanta olekaan muuttunut.
Keskeistä tässä kehityksessä on ollut se, että papin toimittama vihkimys
samaa sukupuolta olevalle parille on juridisesti pätevä ja aikaansaa
avioliiton.
Piispainkokous
on
yksimielisesti
lausunut
21.10.2020,
että
seuraamuksissa sateenkaaripappien suuntaan on syytä olla
pidättyväinen. Ei ole siis nähty, että kirkkoa jakavassa asiassa olisi
jatkossa järkevää edetä sanktioita jakaen. On siis oletettavaa, että samaa
sukupuolta olevien parien kirkolliset vihkimiset ja sitä kautta tilapyynnöt
seurakunnille tulevat kasvamaan.
Yksittäisen seurakuntaneuvoston rooli yllä kuvatussa kehityksessä
rajoittuu sen pohtimiseen, miten se suhtautuu samaa sukupuolta olevien
parien pyyntöön saada solmia avioliitto seurakunnan kirkkotilassa.
Seurakuntaneuvostot Tampereella ja Helsingissä ovat avanneet kaikki
tärkeimmät kirkkonsa ja sakraalitilansa samaa sukupuolta olevien parien
vihkitilaisuuksille. Samoin esimerkiksi Oulun tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto on tehnyt saman päätöksen Oulun tuomiokirkon
suhteen. Turussa ÅSF on tehnyt myönteisen päätöksen Turun
tuomiokirkon osalta, samoin Maarian seurakuntaneuvosto Maarian
kirkon osalta. Myös muissa seurakuntayhtymän seurakunnissa asia
tullee käsiteltäväksi tänä keväänä.
Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan suurten kaupunkiseutujen
seurakuntien jäsenistä lähes 2/3 kannattaa samaa sukupuolten olevien
parien kirkollista vihkimistä. Nuorempien ikäluokkien keskuudessa
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myönteinen suhtautuminen on vielä suurempaa. Kirkon hidas toiminta
asiassa on ollut kyselytutkimusten mukaan omiaan vaikuttamaan siihen,
tuovatko nuoret perheet lapsensa lainkaan kasteelle ja tulevatko he
mukaan kirkon varhaiskasvatuksen toimintoihin. Tasa-arvoinen avioliitto
on seksuaalivähemmistöille tietenkin hyvin tärkeä kysymys, joka liittyy
heidän ihmisarvoonsa ja yhdenvertaisuuteensa. Mutta toisaalta jos asiaa
tarkastelee suuren enemmistön osalta, niin on valitettavaa, jos tällainen
sukupuolisuuteen liittyvä asia muodostuu esteeksi oman lapsen kasteelle
tuomiselle ja sen tärkeimmän, Evankeliumin, vastaanottamiselle.
Kaarinan seurakuntaneuvosto on 18.1.2017 (10 §) käynyt silloisesta
uudesta avioliittolaista keskustelun ja sen jälkeen Kaarinan seurakunnan
kaikki tilat ja toiminnot ovat olleet yhdenvertaisesti auki
seksuaalivähemmistöille ja sateenkaariperheille lukuunottamatta
kirkkotilojen käyttöä heidän kirkollisiin vihkimisiinsä. Viidessä vuodessa
yleistilanne kirkossa ja yhteiskunnassa on muuttunut ja siksi on
perusteltua tarjota jatkossa kaikille seurakuntalaisille yhdenvertaiset
mahdollisuudet käyttää Kaarinan seurakunnan tiloja.
Kirkkoherran esitys:

Kaarinan seurakunta päättää avata Kaarinan ja Kuusiston kirkkojen
kirkkosalit sekä muut seurakunnan tilat kaikkien kihla- ja hääparien
vihkitoimituksiin tai avioliittojen siunauksiin edellyttäen, että vähintään
toinen puolisoista on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja toinen
jonkin muun kristillisen kirkkokunnan jäsen (KJ 2:18) ja että
vihkimisen/avioliiton siunaamisen toimittaa Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappi.
Samalla seurakuntaneuvosto toteaa, että päätettäessä näin tilojen
käytöstä ei päätetä seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden
määräämisestä työtehtäviin.
Tiedoksi: Kiinteistöpalvelut, varauspalvelut
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Käsittely:

Raimo
Erkkilä
ehdotti,
että
pitäydytään
aikaisemmassa
seurakuntaneuvoston linjauksessa, jossa ns. sateenkaariperheet ja -parit
toivotetaan tervetulleeksi kaikkeen seurakunnan toimintaan samanlaisin
oikeuksin tilavarauksiin jne. kuin kaikki muutkin, mutta avioliittoon
vihkimisiin ei ryhdytä Kaarinan seurakunnan tiloissa. Anne Seivästö
kannatti Raimo Erkkilän ehdotusta.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, suoritettiin äänestys.
Kirkkoherran päätösehdotusta kannattaneet vastasivat ’jaa’ ja Erkkilän
kannatettua muutosesitystä kannattaneet ’ei’. Tulos:
Jaa: Gustafsson, Kouki, Laitinen, Lehtonen, Mäkinen, Niittynen,
Peltonen, Ranne, Rantala, Tiainen
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Ei: Andersson, Erkkilä, Malmi, Nevalainen, Seivästö
Päätös:

Esitys hyväksyttiin äänin 10-5.

§ 22
Ennakkotiedot talouden toteutumisesta vuonna 2021
Talouspalvelut on antanut alustavan tilinpäätöstiedon vuodelta 2021
Kaarinan seurakunnan osalta.
Kaarinan seurakunnan kokonaismääräraha 2021

1.137.543 €

Toteuma

1.033.460 €

Erotus

104.083 €

Vanhaa säästömäärärahaa

254.050 €

Tilinpäätös kokonaisuudessaan

358.133 €

Kirkkoherran esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Esityksen mukaan.
Seurakuntaneuvosto päätti lisäksi lausua, että se ymmärtää, että koronaajan vuoksi on jäänyt käyttämättä määrärahoja, mikä aiheuttaa painetta
asiaan reagoimiseen. Jatkotoimenpiteiden tulee olla oikeudenmukaisia ja
tarkoin harkittuja.

§ 23
Nuorisotyön leirien turvallisuusvastaavat vuonna 2022
Jens Salama on valmistellut leirien ja retkien turvallisuusasiaa nuorisotyön leirien osalta.
Kirkkoherran esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää nuorisotyön leireille turvallisuusvastaavat
seuraavasti:
23.–25.2.

Kouluikäisten talviloma, Ristniemi

Anette Wikström

4.–6.3.

2. ja 3. vuoden isoskoulutus, Sinappi

Jens Salama

22.–24.4.

Isossuurleiri, Kunstenpää ja -kari

Jens Salama

30.9.–2.10.

Isoskoulutusleiri, Kunstenpää ja -kari

Johanna Käppi

17.–19.10.

Kouluikäisten syysloma, Ristiniemi

Anette Wikström

2.–4.12.

Nuorten joululeiri, Kunstenkari

Jens Salama
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Päätöksellä on lapsivaikutuksia siltä osin, että se parantaa leirien turvallisuutta.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 24
Ilmoitusasioita
-

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat

-

Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla: https://turunseurakunnat.fi >> info-ja-asiointi >> hallinto-ja-paatoksenteko

-

Seurakuntavaalit: seurakuntaneuvoston 30.3.2022 kokouksessa valitaan vaalilautakunta ja päätetään seurakunnan mahdollisesta jakamisesta äänestysalueisiin.

§ 25
Muut asiat
1. Käytiin keskustelu ajankohtaistilanteesta, minkä jälkeen kirkkoherra
esitti, että seurakuntaneuvosto päättää lahjoittaa 5.000 euroa KUA:n
kautta tukea Ukrainaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: talouspalvelut
2. Sihteeri esitti toiveen, että kaikki toimittavat verokorttinsa ja huolehtivat aktiivisesti erilaisista luottamushenkilön perusasioista sihteeriyden vaihtumisen myötä.

§ 26
Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 26.

§ 27
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.39.
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen, puheenjohtaja
Kalle Toivo, sihteeri
Mirkka Lehtonen, puheenjohtaja § 20
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Minna Tiainen, pöytäkirjantarkastaja
Anne Seivästö, pöytäkirjantarkastaja
Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.202__ – __.__.202__ klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.202__ – __.__.202__.
Maj Röyskö, seurakuntasihteeri

