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Aika

Keskiviikko 6.6.2018 klo 17:00 – 19:10

Paikka

Seurakuntakeskus, Arkki

Saapuvilla olleet

Reinikainen Kimmo
Alanen Nina
Holma Risto
Itämetsä Risto
Järvinen Kaija
Nummela Aulis
Peltola Kari
Petäjäniemi Liisa
Siukola Katri
Vahtokari Juhani
Vainikainen Kati

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

Muut läsnäolijat

Takala Pasi
Kulmala Timo
Tuohimaa Taina

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja, sihteeri

Poissa

Vilén Riitta
Mustakallio-Sorvari Minna

jäsen
lapsiasiainhenkilö

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokousasiat

1 – 18 §

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Peltola ja Liisa Petäjäniemi.

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus
Kimmo Reinikainen
puheenjohtaja

Taina Tuohimaa
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Ylöjärvellä 6.6.2018

Kari Peltola
Ilmoitus pöytäkirjan
nähtävillä olosta

Liisa Petäjäniemi

Ylöjärven seurakunnan ilmoitustaululla 6.6. – 20.6.2018

Taina Tuohimaa
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1

§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

2

§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7:4).
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

3

§ Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kokouksen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4

§ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa
(KJ 7:6). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Peltola ja Liisa Petäjäniemi.

5

§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14 päivää 7.6. – 20.6.2018 maanantaista
keskiviikkoon klo 10–15 ja perjantaina klo 10–13. Ilmoitus nähtävillä olosta on
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (KL 25:3).
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

6

§ Erityisammattimiehen rekrytointi
ESITTELIJÄ: talousjohtaja
Erityisammattimies Mia Mehtälä on työlomalla 3.8.2018 – 15.6.2019. Työtehtävien joustavan
sujumisen ja hyvän henkilöstöpolitiikan kannalta on tarkoituksenmukaista rekrytoida hänen
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työlomansa ajaksi erityisammattimiehen tehtävään huoltomies Ari Pikkala, joka muuten
lomautettaisiin ajalle 1.12.2018 – 31.3.2019.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Siirretään erityisammattimiehen tehtävään ajalle 3.8.2018 – 15.6.2019 huoltomies Ari Pikkala.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 alarajan mukaan.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.
7

§ Nuorisotyönohjaajan viran määräaikainen täyttäminen
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Teologian maisteri Johanna Kivimäki on hoitanut nuorisotyönohjaajan virkaa määräaikaisena
viranhaltijana 7.2.2018 alkaen Aino Kivelän irtisanouduttua. Määräaikaisuus päättyy
31.8.2018. Nuorisotyönohjaaja Varpu Viikeri hoitaa nuorisotyönohjaajan virkaa
määräaikaisena ajalla 1.1.2018 - 31.12.2018 Mikko Huuhtasen siirryttyä diakonin virkaan.
Nuorisotyön kesän ja syksyn toimintojen sujuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaista jatkaa
Johanna Kivimäen sijaisuutta 31.12.2018 saakka ja laittaa syksyllä molemmat
nuorisotyönohjaajan virat haettavaksi siten, että ne täytetään toistaiseksi 1.1.2019 alkaen.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Jatketaan Johanna Kivimäen sijaisuutta nuorisotyönohjaajan virassa 31.12.2018 saakka.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

8

§ Diakonin viran rekrytointi
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5/2018 25.4.2018 todennut seuraavaa:
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Liisa Metsähonkala on irtisanoutunut seurakunnan palveluksesta 1.9.2018 alkaen.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto julistaa diakonin viran haettavaksi 22.5.2018 klo 12:00 mennessä.
Virka on otettava vastaan 1.9.2018 tai sopimuksen mukaan. Viran vaativuusryhmä on
502. Rekrytoinnissa noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Haastatteluryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat, haastattelee ja tekee ehdotuksen
valinnasta kirkkoneuvostolle. Haastatteluryhmään valitaan puheenjohtajaksi johtava
diakoniatyöntekijä Eliisa Ala-Kuusisto, diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja Juhani
Heino, kirkkoneuvoston edustaja sekä kappalainen Matti Mikkola ja toimistopäällikkö
Tarja Suni.
PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto päätti ehdotuksen mukaan ja nimesi edustajakseen Katri
Siukolan.
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Seurakunta odotti työpaikkailmoitukseessaan ennakkoluulottomuutta tuoda uusia ajatuksia
diakoniatyöhön, hyviä vuorovaikutustietoja ja joustavuutta tehdä työtä koko seurakuntaa
palvelevalla tavalla yli työalarajojen. Työryhmä haastatteli ehdokkaat 1.6. ja 5.6.2018 ja
viestitti kirkkoneuvostolle seuraavasti:
Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 15. Kaikilla hakemuksen lähettäneillä hakijoilla oli
tehtävässä vaadittava koulutus. Haastatteluryhmä valitsi hakemuksien perusteella viisi
ehdokasta haastatteluun. Haastatteluun valittiin Marianne Knuuttila, Suvituuli Messi, Mirjam
Schimkewitch, Maiju Seppä ja Anu Tassberg. Haastatteluissa painotettiin hakijoiden kykyä
nähdä diakoniatyö osana koko seurakunnan toimintaa ja kykyä tuoda uusia näkökulmia
diakoniatyön sisältöihin.
Haastattelujen perusteella haastatteluryhmä ehdottaa diakoni Anu Tassbergia valittavaksi
diakonin virkaan. Haastatteluissa Anu Tassberg osoitti omaavansa kykyä ja kiinnostusta
kehittää Ylöjärven seurakunnan diakoniatyötä yhteistyössä diakoniatiimin ja muiden
työalojen kanssa. Hänellä on kyky tuoda uusia näkökulmia diakoniatyöhön koko seurakuntaa
palvelevalla tavalla ja haastatteluryhmä katsoi hänen soveltuvan parhaiten Ylöjärven
seurakunnan diakonian viranhaltijaksi.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Haastattelujen perusteella haastatteluryhmä ehdottaa diakoni Anu Tassbergia valittavaksi
diakonin virkaan. Haastatteluissa Anu Tassberg osoitti omaavansa hyvät vuorovaikutustaidot.
Hänellä on kykyä ja kiinnostusta kehittää Ylöjärven seurakunnan diakoniatyötä joustavasti
yhteistyössä diakoniatiimin ja muiden työalojen kanssa. Hänellä on kyky tuoda uusia
näkökulmia diakoniatyöhön koko seurakuntaa palvelevalla tavalla ja haastatteluryhmä katsoi
hänen soveltuvan parhaiten Ylöjärven seurakunnan diakonian viranhaltijaksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

9

§ Rippikouluryhmien koon ylitys
ESITTELIJÄ: Kirkkoherra
Ylöjärven seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määritellään rippikoulun opetusryhmän
kooksi enintään 25 henkeä. Osallistujamäärä voidaan ylittää erityisistä syistä kirkkoneuvoston
päätöksellä. Vuonna 2018 anotaan ylitysoikeutta seuraaville leireille:
Lempiäniemi I

+1 (26)

Lappi II

+1 (26)

Suomi-Saksa rippileirillä on kaksi eri opetusryhmää, joiden osallistujamäärä on
yhteensä 38 henkilöä. Suomalaisten ryhmässä on 21 ja saksalaisten 17 henkilöä.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto myöntää rippikoululeirien osallistujamäärien ylitykset anomuksen mukaisesti.
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PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

10 § Vaalilautakunnan kokouspalkkiot
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Ylöjärven seurakunnan kokouspalkkiosäännössä (2017) todetaan;
”Kirkkoneuvosto päättää vaalilautakunnan kokouspalkkiot erikseen. Vaalilautakunnan
varajäsenet saavat kokouspalkkion silloin, kun vaalilautakunta katsoo tarpeelliseksi heidän
työpanoksensa.”
Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa vaalilautakunnan kokouspalkkio oli 30 € per kokous ja
jokaisesta yli kolmen tunnin kestävästä kokouksesta maksettiin 10 € korotus täydeltä tunnilta.
Vaalipäivän kokouspalkkio oli 50 € ilman tuntikorotuksia.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto päättää vuoden 2018 seurakuntavaalien vaalilautakunnan kokouspalkkioksi
40 € per kokous varsinaisille sekä kutsutuille varajäsenille. Yli kolmen tunnin kestävästä
kokouksesta maksetaan 10 € korotus jokaisesta täydestä tunnista. Perjantain 16.11.
kokouspalkkio on ennalta tiedossa olevan pitkän kokouksen osalta 100 € ilman
tuntikorotuksia. Lisäksi korvataan matkakulut matkalaskua vastaan. Kokouspalkkiot ovat
verotettavaa tuloa.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

11 § Unelmatupa
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Unelmatuvan käsittely neuvostossa
Unelmatuvan palon jälkeen Ylöjärven seurakunnan kirkkoneuvosto on viidessä kokouksessa
käsitellyt tilannetta. Käsittely alkoi välittömästi kun neuvosto kokoontui vuoden 2018
ensimmäiseen kokoukseensa. Tuolloin kirkkoneuvosto käsitteli Unelmatupaa Muissa asioissa.
Unelmatuvan aktiivivapaaehtoiset ja tuvan hoitaja olivat toimittaneet kirkkoneuvostolle ja
lähetystyön johtokunnalle suunnatun 20.12.2017 päivätyn esityksensä, että seurakunta
ryhtyisi välittömästi toimiin uuden Unelmatuparakennuksen hankkimiseksi. Aikataulutoiveena
oli kevätkausi 2018 ja rakennuksen sijoituspaikka hautausmaan huoltorakennuksen takana
pysäköintialueen reunassa. Rakennus oli ajateltu olevan yhden asiakaspöydän ja WC:n verran
aiempaa suurempi. Rahoitus oli ajateltu toteutuvan vakuutuskorvauksella ja vapaaehtoisilla
lahjoituksilla ja rakentaminen talkoo- tai lahjoitustyönä. Kirkkoneuvosto lähetti vetoomuksen
lähetysjohtokuntaan lausuntoa varten ja totesi, että asioita oli jo alustavasti selvitelty. Samalla
neuvosto pyysi lähetyspapilta selvityksen lähetyksen johtokunnan kautta siitä, miten
lähetyksen strategia ja lähetyskahvila keskustelevat toistensa kanssa. Kokoukseen mennessä
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oli niin ikään jo tehty alustavaa kyselyä kaavoittajan suuntaan, mikä kysely vielä odotti
vastausta kaavoituksen ja rakennusvalvonnan keskinäisestä neuvonpidosta.
Kokouksessa 2/2018 kuultiin kaavoittajan kannanotto Unelmatuvan mahdollista rakentamista
koskien ja keskusteltiin siitä. Kävi selväksi, että uudisrakennuksen rakentaminen ei olisi ihan
yksinkertainen asia.
Kokouksessaan 4/2018 kirkkoneuvosto kuuli sekä lähetyspapin selvityksen että lähetystyön
johtokunnan lausunnon selvityksestä. Lähetyksen johtokunnan käsittelyssä yksi jäsenistä oli
tehnyt merkittäviä huomautuksia, jotka kirkkoneuvosto kuuli samalla. Kirkkoneuvosto pyysi
seuraavaan kokoukseen selkeää esitystä vaihtoehtoisesta ratkaisusta, joka ottaisi huomioon
kaavoittajan lausunnon ja vapaaehtoisten toiveet sekä kiinteistöstrategian periaatteet.
Samassa kokouksessa 4/2018 päätettiin lähteä tutkimaan vaihtoehtoa, jossa kahvilatoiminnot
voitaisiin sijoittaa olemassa olevaan rakennuskantaan. Kiinteistöpäälliköltä pyydettiin
tekninen selvitys olemassa olevien kiinteistöjen nykykäytöstä ja mahdollisuudesta ottaa niitä
kahvilakäyttöön. Samalla kirkkoneuvosto keskusteli vapaaehtoisten kuulemisesta tilanteessa,
jossa heidän kirjelmästään huolimatta ratkaisuvaihtoehtoa pohdittaisiinkin toisesta
näkökulmasta.
5/2018 kokouksessaan kirkkoneuvosto otti vastaan kiinteistöpäällikön selvityksen ja perusti
toimikunnan keskustelemaan ratkaisuvaihtoehdoista, jotka ottavat huomioon kustannukset ja
kiinteistöstrategian periaatteet. Toimikunta on toiminut kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Nina Alasen johdolla. Toimikunnan viimeisessä kokouksessa esitetään vaihtoehtoina joko
uudisrakennuksen rakentamista tai kahvilatoiminnan aloittamista seurakuntatalon sisällä
uusissa remontoiduissa tiloissa. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 6/2018 ottanut
toimikunnan raportin vastaan.
Kahvila on toiminut seurakuntakeskuksen entisessä takkahuoneessa koko prosessin ajan.
Kysymys uudisrakentamisesta
Vanha Unelmatupaa alueeseen jäsentymättömänä hirsirakennuksena oli toiminut ilman
poikkeuslupaa jo useiden vuosien ajan ennen tulipaloa. Kahvilatoiminnan hygienia- ja
saniteettivaatimusten huomioon ottaen perustettava uudisrakennus olisi mitä ilmeisimmin
ainoa varteenotettava vaihtoehto kahvilatoiminnan jatkamiseksi erillistilassa. Ottaen
huomioon kahvilatoiminnan vaatimukset sekä vapaaehtoisten toivomukset kahvilan koko olisi
vähintään 50 neliömetriä. Tyypillisen peruskuntoisen uudisrakennuksen hinta lasketaan noin
3.000 euroon neliöltä. Rakennuksen hintaa nostavat vaatimukset alueeseen sopivuudesta ja
niihin liittyvistä suunnitteluratkaisuista. Seurakunnalle on tarjottu talkooapua runkotyöhön ja
suunnitteluun. Nämä kustannukset muodostavat vain noin viidesosan rakennuskustannuksista.
Budjetti on aina laskettava tiedossa olevien kustannusten, ei todennäköistenkään muiden
aputöiden varaan.
Kiinteistöstrategian mukaisesti on seurakunnassa vähennetty kiinteistöneliömetrejä useita
satoja viime vuosien aikana. Kehitys jatkuu mm. Haavin toimitilasta luovuttaessa. Näin on
säästetty merkittäviä summia, jotka ovat olleet käytettävissä toimintaan. Tässä tilanteessa
uusien neliöiden rakentaminen 40-50 vuoden aikatähtäimellä on vastoin tehtyjen päätöksien
henkeä. Kirkkoneuvosto on pakotettu etsimään ratkaisua olemassa olevasta rakennuskannasta.
Johtopäätös
Kirkkoneuvosto toteaa, että vaihtoehto erillisrakennuksen rakentamisesta sisältää huomattavia
ongelmia. Kirkon lähialueen kokonaissuunnittelun näkökulmasta ja kahvilatoiminnan
vaatimukset huomioon ottaen aluekokonaisuuteen sopiva perustettava uudisrakennus olisi
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ainoa varteenotettava vaihtoehto. Kirkkoneuvosto ei lähetystyön johtokunnan puoltavasta
lausunnosta huolimatta näe mahdolliseksi aktiivivapaaehtoisten esittämää vaihtoehtoa
erillisrakennuksesta.
Yhteistyössä Unelmatuvan edustajien kanssa on toiseksi vaihtoehdoksi jäänyt
kahvilatoiminnan jatkaminen seurakuntakeskuksen tiloissa. Kirkkoneuvosto toivoo, että
ratkaisu olisi tyydyttävä ja arvostava sekä vapaaehtoisten mittavaa työpanosta kunnioittava.
Seurakunta on mielellään mukana kahvilan toimintaa kehittämässä ja haluaa osallistaa mm.
toimitilan suunnittelussa vapaaehtoiset toimijat.
Samalla kirkkoneuvosto haluaa todella kiittää monia ylöjärveläisiä toimijoita, jotka olivat jo
lupautuneet mahdollisen uudisrakennuksenrakentamiseen tai rahoittamiseen. Olemme
kokeneet, että kriisitilanteessa myös seurakunta voi ja saa olla autettava. Seurakunta on iloiten
voinut todeta olevansa merkittävä osa ylöjärveläisten ihmisten yhteisöä.
Lapsivaikutusten arviointi:
Lasten ja nuorten palvelu kahvilassa onnistuu vähintään yhtä hyvin seurakuntakeskuksessa
toimivassa kahvilassa kuin erillisessä rakennuksessa.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntakeskuksen yhteyteen tuleva tila lähetyskahvilalle on
seurakunnan toiminnan, kiinteistöstrategian ja kustannusten kannalta paras vaihtoehto.
Vaihtoehto on mainittu myös toimikunnan pöytäkirjoissa vapaaehtoisten kanssa käydyissä
keskusteluissa mahdollisena vaihtoehtona. Ratkaisu hyödyttää seurakuntalaisten kohtaamista
ja tarjoaa uudet ja modernit tilat olemassa olevasta rakennusmassasta.
Kirkkoneuvosto edellyttää, että seurakuntakeskuksen suunnittelussa kahvilatilan osalta
Unelmatuvan vapaaehtoiset osallistetaan kahvilatilan suunnitteluun.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

12 § Osa-aikaisen suntion rekrytointi
ESITTELIJÄ: talousjohtaja
Tiia Lehtinen on toiminut määräaikaisena suntiona 1.12.2017 alkaen. Tehtävä on ollut
määräaikainen, koska seurakuntien yhdistymisneuvottelut olivat käynnissä ja mahdollisen
organisaatiomuutoksen toteutuessa ei tiedetty pysyvää työvoimatarvetta. Neuvottelujen
päätyttyä on todettu tarpeen osa-aikaiselle suntiolle olevan toistainen.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rekrytoidaan Tiia Lehtinen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.6.2018 alkaen.
Hänen työaikansa on 40 % täydestä työajasta eli 46,5 h/kolmen viikon jaksossa. Palkkaus
määräytyy vaativuusryhmän 402 alarajan mukaan.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.
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13 § Lausunto ydinkeskustan osayleiskaavan muutoksesta
ESITTELIJÄ: talousjohtaja
Ylöjärven kaupungin kaavoitus on pyytänyt seurakunnalta lausuntoa ydinkeskustan
osayleiskaavan muutoksesta. Seurakunnan maaomaisuus liittyy keskeisesti Kirkonseudun
alueen muutokseen. Kaavaluonnos selvityksineen on kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungin
internet-sivuilla
https://www.ylojarvi.fi/kaavoitus/nahtavilla-olevat-kaavat/ydinkeskustanosayleiskaavan-muutos/.
Kaavaehdotuksen valmistelussa on tehty asianmukaiset selvitykset mm. luonnon, ympäristön,
liikenteen sekä kulttuuriympäristön osalta. Viimeksi mainittuun seurakunnan rakennukset
tuovat merkityksellisen osansa.
Seurakunnan omistamat kirkko, hautausmaa vanhoine ruumishuoneineen ja Pappila
pihapiireineen on huomioitu arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä vuonna 2014
tehdyssä kulttuuriympäristöselvityksessä.
Kaavaehdotuksessa kirkko lähiympäristöineen esitetään säilytettäväksi alueena, jolla on
kulttuuriympäristöarvoja. Kirkon alue ja vanha ruumishuone esitetään suojeltavaksi kirkkolain
nojalla, ehdotuksessa [kl (1)] ja vanha ruumishuone lisäksi kulttuurihistoriallisesti merkittävänä
kohteena [kr(9)].
Pappila ja sen pihapiiri esitetään suojeltavaksi ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslain
nojalla. Kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa otetaan huomioon myös maisemalliset
arvot ja kulttuuriympäristön moniarvoisuus. Pappilan alue on historiallisen kylätontin aluetta ja
kohde on kulttuurihistoriallisesti merkittävä [kr(10)].
Kaavaehdotuksessa seurakuntakeskuksen ympäristö, ns. kirkkopuisto on lähivirkistysaluetta,
jonka ulkoilureittiä on tarpeen kehittää. (Liite 1)
Lapsivaikutusten arviointi: Kaavoitusviranomaisen tekemän osayleiskaavaehdotuksen
lapsivaikutuksia seurakunnan omistamilla alueilla on lähinnä kevyenliikenteen ja
lähivirkistysalueiden näkökulmasta. Kaupunkiympäristön kehittäminen liikkuminen, virkistys
sekä kulttuurihistorialliset arvot huomioiden ei heikennä lasten ja nuorten asemaa.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto
on
tutustunut
osayleiskaavan
muutosehdotukseen
ja
kaupunginhallitukselle, ettei seurakunnalla ole lausuttavaa kaavaehdotuksen johdosta.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.
14 § Viranhaltijapäätökset
Päätökset esitellään seuraavassa kokouksessa.
15 § Pöytäkirjoja



Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta 25.4.2018
Kurun kappelineuvosto 2/2018 8.5.2018

toteaa

KIRKKONEUVOSTO

6/2018

PÖYTÄKIRJA

16 § Muut asiat


Seurakuntakeskuksen tilajärjestelyt, saneeraussuunnitelma (Erkki Niemi)



Sijoituskatsaus

17 § Tiedoksi


Elina Huuskon irtisanoutuminen lastenohjaajan toimesta 4.6.2018 alkaen.



Seurakunnan kuukausiraportti 1-4/2018

18 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19:10.
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