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Olarin seurakuntaneuvosto
PÖYTÄKIRJA 2 /2019
Aika
Paikka

12.3.2019 klo 18.00–19.52
Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Kamppuri

Läsnä:

Viitapohja, Salla-Maria
Järves, Kira

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Ahonen, Jan
Ailus, Jaana
Auranen, Erkki
Ervamaa, Katariina
Järvenpää, Pertti
Koskinen, Jussi
Lenkkeri, Leena
Mikkola, Maija
Mänttäri, Annakaisa
Peltokorpi, Mikko
Raunu, Päivi
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Ruikkala, Sirkka
Savola, Terttu

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Korppi, Päivi

sihteeri
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle 6.3.2019. Läsnä
oli puheenjohtajan lisäksi 16 varsinaista jäsentä.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katariina Ervamaa ja Erkki Auranen.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Jäsenille oli lähetetty esityslista nro 2 / 2019 liitteineen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
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10.

ILMOITUSASIAT
1.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt pastori Tapio Suontakasen Olarin
seurakunnan ma VII seurakuntapastoriksi 8.4.-31.12.2019.

2.

--

3.

--

4.

--

5.

Olarin seurakunnassa on toimitettu lakisääteiseen tilintarkastukseen kuuluva
hallinnon ja talouden tarkastus 1.2.2019. Tarkastuksen toimittivat PwC Julkistarkastus
Oy:n edustajat KHT, JHT Outi Koskinen ja JHT Topi Katajala. Tarkastuksessa todettiin,
että Olarin seurakunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu hyviä hallintotapoja
noudattaen, eikä huomautettavaa ole.

Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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11.

KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
Kirkkoherran päätökset 264 - 266 § /2018 ja 1-39 §/2019 ovat liitteenä.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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12.

NORDEAN KÄYTTÖTILIN JA RAHASTOSALKKUJEN KÄYTTÖOIKEUDET
Ekonomi Hilkka Hyrön Olarin seurakunnan hyväksi tekemä testamentti on hyväksytty
Valtiokonttorissa 27.5.2013 ja perukirja on vahvistettu Länsi-Suomen maistraatissa
19.6.2013. Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 8/2013 (56 §, 5.11.2013) päättänyt
avata
käyttötilin, arvo-osuustilin ja rahastosalkun Nordea pankkiin. Kaikissa näissä
tilinomistajana on Olarin seurakunta. Käyttöoikeus käyttötiliin ( nro 121530-136633)
ja rahastosalkkuihin (salkku 0012096624 ja Nordea Capital Corporate (PB) salkku
006070805) päätettiin myöntää kirkkoherra Salla-Maria Viitapohjalle ja toimistoesimies
Jussi Salolle yhdessä.
Toimistoesimies Jussi Salo on irtisanoutunut Olarin seurakunnan palveluksesta 2.7.2018
alkaen ja hänen käyttöoikeutensa kyseisiin tileihin tulee poistaa. Seurakuntasihteeri Mari
Rautanen hoitaa taloussihteerin tehtäviä Olarin seurakunnassa, joten hänelle tulisi
myöntää käyttöoikeus kyseisiin tileihin yhdessä kirkkoherran kanssa.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää
a) poistaa Jussi Salolta käyttöoikeuden Olarin seurakunnan nimissä olevaan Nordean
käyttötiliin nro 121530-136633
b) myöntää seurakuntasihteeri Mari Rautaselle (15.07.1977) käyttöoikeuden yhdessä
kirkkoherra Salla-Maria Viitapohjan (23.09.1957) kanssa Olarin seurakunnan nimissä
olevaan Nordean käyttötiliin nro 121530-136633
c) poistaa Jussi Salon käyttöoikeuden Olarin seurakunnan Nordean salkkuun 0012096624
d) myöntää seurakuntasihteeri Mari Rautaselle käyttöoikeuden Olarin seurakunnan
Nordean salkkuun 0012096624 yhdessä kirkkoherra Salla-Maria Viitapohjan kanssa
e) poistaa Jussi Salon käyttöoikeuden Olarin seurakunnan Nordea Capital Corporate (PB)
salkkuun 006070805.
f) myöntää seurakuntasihteeri Mari Rautaselle käyttöoikeuden Nordean Capital Corporate
(PB) salkkuun 006070805 yhdessä kirkkoherra Salla-Maria Viitapohjan kanssa
g) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa

Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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13.

MATINKYLÄN ASEMAKAAVAEHDOTUS
Matinkylässä on Matinkappelin eteläpuoleisella tontilla asemakaavamuutos käynnissä ja
asemakaavaehdotus on nähtävillä parhaillaan. Matinkylään on tulossa viisi –
kuusikerroksisia kerrostaloja. Suunnittelualue sijaitsee Matinkyläntien ja Sepetlahdentien
risteyksessä. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahden asuinkerrostalon
rakentaminen tonteille 23032/1 ja 23032/1. Asuinrakennukset sijoittuvat Matinkyläntien ja
Sepetlahden suuntaisesti. Rakennusten kerrosluku on kansipihan tasosta lukien viisi.
Kiinteistöjohtaja Petteri Leinonen on tiedustellut, haluaako Olarin seurakunta lausua jotain
asemakaavaehdotukseen liittyen.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
ESITTELYN
LIITTEET:

Liisanrinne 310220, kaavakartta
Asemakaavan selostus

Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto käy keskustelun Matinkylän alueen asemakaavaehdotuksesta ja antaa
tarvittaessa asiasta lausunnon.
Asian käsittely:
Seurakuntaneuvosto kävi asemakaavaehdotuksesta keskustelun. Todettiin, että
ehdotukseen liittyen ei ole huomauttamista.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto päätti merkitä Matinkylän alueen asemakaavaehdotuksen tiedoksi.
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14.

EDUSTAJAT PARTIOYHTEISTYÖRYHMÄÄN
Olarin seurakunnan alueella toimii viisi partiolippukuntaa, joita seurakunta tukee.
Lippukuntia ovat Olarin Eräkotkat ry, Leppäpirkot ry, Merimetsot ry, Muuttolinnut ry ja
Olarinmäen Samoojat ry.
Olarin seurakuntaneuvosto on valtuustokausittain asettanut partioyhteistyön
kehittämiseen partiotyön yhteistyöryhmän. Partiotyön yhteistyöryhmän tarkoituksena on
edistää ja monipuolistaa seurakunnan ja partiolippukuntien välistä yhteistyötä. Viime
valtuustokauden ajan partioyhteistyöryhmään kuuluvat kasvatuksen vs. kappalainen Antti
Malinen (pj), seppo-tehtävää hoitava perhetyöntekijä Henna Sadonkorpi ja
seurakuntaneuvoston edustajina Katariina Ervamaa ja Bo Grönholm. Partiolippukunnista
ryhmään kuuluvat lippukunnan johtajat: Olarin Eräkotkista Timo Muttonen, Olarinmäen
Samoojista Jalmari Stenberg, Merimetsoista Lotta Pihlajamaa, Muuttolinnuista Elle Jaskari
ja Leppäpirkoista Kukka-Maaria Polso.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) nimeää keskuudestaan kaksi jäsentä seurakunnan ja partiolippukuntien väliseen
partiotyön yhteistyöryhmään.
b) merkitsee tiedoksi, että kirkkoherran päätöksellä työntekijäedustajina ovat kasvatuksen
tiimin lähiesimies, joka toimii ryhmän puheenjohtajana sekä seurakunnan sepon
tehtävää hoitava työntekijä
c) pyytää partiolippukuntia nimeämään omat edustajansa yhteistyöryhmään
d) päättää, että ryhmän toimintakausi on kuluva valtuustokausi eli vuodet 2019-2022.

Päätös:
Seurakuntaneuvosto
a) nimesi yksimielisesti keskuudestaan Katarina Ervamaan ja Jaana Ailuksen seurakunnan ja
partiolippukuntien väliseen partiotyön yhteistyöryhmään.
b) merkitsi tiedoksi, että kirkkoherran päätöksellä työntekijäedustajina ovat kasvatuksen
tiimin lähiesimies, joka toimii ryhmän puheenjohtajana sekä seurakunnan sepon
tehtävää hoitava työntekijä
c) päätti pyytää partiolippukuntia nimeämään omat edustajansa yhteistyöryhmään
d) päätti, että ryhmän toimintakausi on kuluva valtuustokausi eli vuodet 2019-2022.
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15.

EDUSTAJAT YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖRYHMÄÄN
Olarin seurakunnalla on vuodesta 2001 lähtien ollut Alberti -niminen ystävyysseurakunta
Unkarissa Albertirsan kaupungissa lähellä Budapestia. Ystävyysseurakuntatoiminta on ollut
välillä vilkkaampaa ja välillä hiljaisempaa. Ystävyysseurakuntatyö on viime vuodet toiminut
pääasiassa Olarin seurakunnan aloitteellisuuden varassa. Tällä hetkellä aktiivista toimintaa
ei ole.
Olarin seurakunta tukee Tallinnan Lasnamäkeen perustettavaa pyhän Markuksen
seurakuntaa toisaalta Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen nimikkolähetin työtä
tukemalla ja toisaalta tukemalla taloudellisesti alueella tehtävää seurakunnan
perustamistyötä. Kun seurakunta on saatu perustettua, voidaan solmia virallinen
ystävyysseurakuntasopimus. Olarin seurakunta tukee Lasnamäkeen perustettavaa
seurakuntaa kuukausittain toimitilan vuokraan osoitettavalla rahallisella enintään 1000
€/kk tuella (Srk-neuvoston päätös 7/2016 65 §). Raha tuloutetaan Viron lähetyskeskuksen
kautta, joka on solminut toimitilan vuokrasopimuksen. Taloudellinen tuki kerätään
pääasiassa vapaaehtoisvaroin (myyjäiset, kolehdit, tempaukset) ja tarvittaessa sitä
täydennetään testamenttilahjoitusvaroin.
Yhteistyö Lasnamäkeen perustettavan seurakunnan aktiivien kanssa on ollut vilkasta.
Vierailuja on tehty puolin ja toisin ja joitakin yhteistyöprojekteja on jo toteutettu.
Yhteistyönäkymät ovat selkeät ja toiveita yhteisen työn kehittämisestä on paljon.
Ystävyysseurakuntatyö on luonteeltaan seurakunnan vapaaehtoistyötä, josta
seurakuntalaisten toivotaan ottavan vastuuta selkeästi nykyistä enemmän.
Seurakuntaneuvosto on valtuustokausittain asettanut ystävyysseurakuntatyöhön
toiminnallisen työryhmän, jonka tehtävänä on ystävyysseurakuntatoiminnan käytännön
suunnittelu ja toteuttaminen. Työryhmän tarkoitus on olla hyvin toiminnallinen ja siksi
siihen toivotaan valittavan eri-ikäisiä ystävyysseurakuntatyöhön sitoutuvia henkilöitä, joilla
on mahdollisuus osallistua käytännön työn suunnitteluun ja toteuttamiseen. Eduksi on, jos
ryhmään valittavalla on viron tai venäjän kielen taitoa. Viime valtuustokaudella
ystävyysseurakuntatyöryhmään kuuluivat Elsa Luukkonen, Virve Soini, Raija Meriläinen, Bo
Grönholm, Raisa Saloheimo ja Raili Heikinheimo. Puheenjohtajaksi valittiin Raija
Meriläinen. Olarin seurakunnan kansainvälisen työn sihteeri Markus Silvola toimi ryhmän
sihteerinä.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää
a) valita jäsenet ystävyysseurakuntatyöryhmään
b) valita ystävyysseurakuntatyöryhmän puheenjohtajan
c) todeta, että kansainvälisen työn sihteeri Markus Silvola kuuluu virkansa puolesta
työryhmään ja toimii ryhmän sihteerinä.
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d) että ystävyysseurakuntatyöryhmän toimintakausi on kulumassa oleva valtuustokausi eli
vuodet 2019 - 2022
Päätös:
Seurakuntaneuvosto
a) valitsi yksimielisesti ystävyysseurakuntatyöryhmään Erkki Aurasen ja Sirkka Ruikkalan.
b) valitsi yksimielisesti ystävyysseurakuntatyöryhmän puheenjohtajaksi Erkki Aurasen
c) merkitsi tiedoksi, että kansainvälisen työn sihteeri Markus Silvola kuuluu virkansa
puolesta työryhmään ja toimii ryhmän sihteerinä.
d) päätti, että ystävyysseurakuntatyöryhmän toimintakausi on kulumassa oleva
valtuustokausi eli vuodet 2019 – 2022
e) päätti, että työryhmää täydennetään myöhemmin.
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16.

ETSIVÄN VANHUSTYÖN PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ
Olarin seurakuntaneuvosto teki kokouksessaan 7.6.2016 päätöksen etsivän vanhustyön
projektin käynnistämisestä. Sairaanhoitaja-diakonissa (AMK) Minna Martiskainen valittiin
13.12.2016 kokouksessa projektiin ma. diakonian viranhaltijaksi. Viran kustannukset
maksetaan seurakunnan saamista testamenttilahjoitusvaroista. Etsivän vanhustyön
projektin avulla on tarkoitus aiempaa perusteellisemmin ja monipuolisemmin kartoittaa
seurakunnan alueella asuvien ikääntyneiden ihmisten toiveita ja tarpeita etsivän/löytävän
työn menetelmin yhteistyössä muiden vanhustyön parissa toimivien tahojen kanssa.
Viranhaltijan tehtävänkuvaan on kuulunut etsivä työ ja uudenlainen yhteistyö kaupungin
vanhuspalveluiden ja muiden palveluntuottajien kanssa, uudentyyppisten toimintojen
käynnistäminen sekä vapaaehtoisten rekrytoiminen ja valmentaminen vanhustyöhön.
Seurakunnan jäsenrekisteriä hyödynnetään erityisesti yksin asuvien yli 90-vuotiaiden
tavoittamiseksi. Mm. Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa tehdään yhteistyötä yksinäisten
omaishoitajien
tavoittamiseksi.
Projektista
laaditaan
vuosittain
erillinen
toimintasuunnitelma ja – kertomus.
Projektiin perustettiin ohjausryhmä (Seurakuntaneuvoston kokous 3/2017, 2.5.2017, 23 §).
Projektiryhmään kuuluvat: diakonian asiantuntija Lilli Snellman, seurakuntaneuvoston
edustajana
Matti
Finskas,
ikääntyneiden
palveluohjaaja
Telma
Nyholm,
kokemusasiantuntija Marja-Liisa Kokkonen, diakoni Tytti Kohonen ja seurakuntapastori,
lähiesimies Juha Virta. Projektityöntekijä Minna Martiskainen on ohjausryhmän sihteeri ja
puheenjohtajana on toiminut Matti Finskas. Koska projektin viimeinen vuosi on menossa,
tässä vaiheessa ei liene syytä muuttaa ohjausryhmän kokoonpanoa.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää, että etsivän vanhustyön projektin ohjausryhmä jatkaa
toimintaansa vielä kuluvan vuoden 2019 ajan.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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17.

YHTEISÖTYÖN OHJAUSRYHMÄ
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 6.5.2014 (4/2014, 32 §), että osa Olarin
seurakunnan saamista testamenttilahjoitusvaroista käytetään diakoniapainotteisen
yhteisötyöntekijän viran perustamiseen ja diakoniapainotteisen seurakuntatyön
kehittämiseen erityisesti Matinkylän alueella. Projektia varten perustettiin pysyvä
yhteisötyöntekijän virka, joka päätettiin täyttää viideksi vuodeksi. Projektin alkaessa
koordinaattorina toimi ma yhteisötyöntekijä Veikko Ahonen ja huhtikuusta 2017 alkaen Iisa
Lehtinen.
Ohjausryhmän jäsenet nimettiin 3.2.2015 seurakuntaneuvoston kokouksessa. Ryhmän
kokoonpanossa on sittemmin tapahtunut muutoksia. Tällä hetkellä ryhmään kuuluvat
seurakuntaneuvostosta Mikko Peltokorpi, Päivi Raunu ja Simo Repo, kirkkoherran
nimeämät jäsenet yhteisötyöntekijä Iisa Lehtinen, kansainvälisen työn sihteeri Markus
Silvola ja jäsenyystiimin lähiesimies Kimmo Ansamaa. Verkostoja edustavat Asukastalo
Kylämajan vastaava Mari Nieminen ja kansainvälisen kohtaamispaikka Trapesan pääsihteeri
Raisa Lindroos.
Lisätietoja: kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää, että Matinkylän yhteisöprojektin ohjausryhmän toimikautta
jatketaan vielä vuoden 2019, joka on projektin viimeinen vuosi.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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18.

LAPSIASIAHENKILÖN VALINTA
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen
lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista:
”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava
ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”
Kirkkojärjestyksen muutoksella halutaan vaikuttaa siihen, että lapsen kokonaisvaltainen
hyvinvointi kirkossa ja yhteiskunnassa paranee. Tavoitteena on
• edistää lapsen edun toteutumista kirkollisessa päätöksenteossa ja toiminnassa
• vahvistaa lasten mielipiteiden huomioimista ja lasten osallisuutta kirkon toiminnassa
• lisätä lapsen ihmisoikeuksien tunnettuutta kirkossa
• edistää kirkon oman teologisen tehtävän ja strategisten tavoitteiden toteutumista.
Lapsiasiahenkilö on apuna mm. lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä. Lapsiasiahenkilöitä
on hyvä olla kaksi, toinen seurakunnan työntekijä ja toinen luottamushenkilö, jolloin he
työparina voivat hoitaa joitakin lapsivaikutusten arviointiin liittyvistä tehtävistä.
Seurakuntaneuvoston kokouksessaan 3/2015 nimeämänä lapsiasiahenkilönä on toiminut
Virve Soini. Seurakuntaneuvoston tulee nimetä lapsiasiahenkilö kulumassa olevalle
valtuustokaudelle.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) nimeää keskuudestaan luottamushenkilöiden edustajan seurakunnan toiseksi
lapsiasiahenkilöksi
b) päättää, että lapsiasiahenkilön toimikausi on vuodet 2019 - 2022
c) merkitsee tiedoksi, että kirkkoherra nimeää viranhaltijoista toisen lapsiasiahenkilön.
Asian käsittely:
Kira Järves ehdotti Leena Lenkkeriä. Valittiin yksimielisesti
Päätös:
Seurakuntaneuvosto
a) nimesi yksimielisesti seurakunnan toiseksi lapsiasiahenkilöksi Leena Lenkkerin
b) päätti, että lapsiasiahenkilön toimikausi on vuodet 2019 - 2022
c) merkitsi tiedoksi, että kirkkoherra nimeää viranhaltijoista toisen lapsiasiahenkilön.
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19.

--
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20.

OLARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2018
Olarin seurakunnan vuosittainen toiminta suunnitellaan Espoon seurakuntien strategian
2017-2021 ja Olarin seurakunnan tulevaisuusasiakirjan 2017-2021 pohjalta siten, että
toimintasuunnitelmat noudattavat strategian linjauksia ja toiminnalliset tavoitteet on
asetettu tulevaisuusasiakirjan mukaisesti. Seurakuntaneuvosto on vielä kokouksessaan
4/2017 31 § linjannut, mitkä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 on asetettu. Tiimit ovat
valinneet toiminnallisista tavoitteista ne, joita erityisesti on toteutettu toimintavuoden
aikana.
Olarin seurakunnan organisaatiorakennetta on uudistettu 1.1.2018 alkaen.
Toimintakertomukset on rakennettu pääosin nyt voimassa olevan organisaatiorakenteen
mukaisesti ja näin ne poikkeavat rakenteeltaan toimintasuunnitelmasta 2018, mutta
kuvastavat samalla paremmin sitä tilannetta, jossa toimintaa on toteutettu toimintavuonna
2018.
Talouden tasapainottaminen ja kulujen karsiminen on jatkunut myös toimintavuonna 2018.
Toiminta – ja talousvuoden 2018 talousarviomäärärahasta jää käyttämättä 274 588 €.
Valtaosa säästöstä on henkilöstökuluja 235 966 €, mihin vaikuttavat paitsi suunniteltu
henkilöstökulujen vähentäminen ja eläkemaksun aleneminen myös lomarahojen leikkaus ja
Kiky-päivät. Loput säästöstä on toimintamenoja (38 622 €), mikä osaltaan johtuu siitä, että
toimintatuotot olivat ennakoitua suuremmat (lisäys 25 479 €). Toimintavuonna on voitu
kiitettävästi
noudattaa
asetettuja
sopeuttamistoimenpiteitä,
joita
ovat
toimintamäärärahojen leikkaaminen tarvittaessa, henkilöstökulujen vähentäminen,
toimintatuottojen kasvattaminen, toimintojen toteuttaminen pienemmin kustannuksin
sekä toimintojen karsiminen tarvittaessa.

ESITTELYN
LIITE:

OLARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2018

Lisätietoja: kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Olarin seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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21.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET
Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tuoda terveisiään seurakuntaneuvoston kokoukseen.
Asiat kirjataan ilmoitusluontoisesti.
Mikko Peltokorpi kertoi terveiset kiinteistöjohtokunnasta. Mikko Peltokorpi totesi
vuoropuhelun tärkeyden alueen kiinteistöasioihin ja kiinteistöomaisuuden hoitoon.
Leppävaaran kirkon sisäpuoliset korjaukset seuraavassa kokouksessa asialistalla. Tapiolan
hanke keskustelussa.
Pertti Järvenpää kertoi terveiset talous- ja strategiatoimikunnasta.
Kirsi Rostamo kertoi Yö kirkossa - tapahtumasta noin 7-14 -vuotiaille marraskuussa.
Seurakuntaneuvoston jäsenet Kirsi Rostamo, Jan Ahonen, Kira Järves ja Katariina Ervamaa
lupautuivat tapahtuman toteuttajaksi Olarissa. Viedään asia kasvatuksen tiimin käsittelyyn.
Jan Ahonen kertoi viestintätoimikunnan terveiset. Viestintäorganisaation kehittämishanke
etenee ja tulee muuttamaan seurakuntien viestintää. Seurakunnista ainakin Esbo svenska,
Leppävaara, Olari ja Tapiola ovat ilmaisseet kiinnostuksensa olla mukana kokeilussa.
Seurakuntaneuvosto tekee aikanaan asiaan liittyvät hallinnolliset päätökset.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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ILTAHARTAUS
Sirkka Ruikkala piti hartauden.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:52
Espoossa 14.3.2019

Salla-Maria Viitapohja
puheenjohtaja

Päivi Korppi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten mukaiseksi

Espoossa

15.3.2019

Espoossa

Erkki Auranen

Katariina Ervamaa
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