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Olarin seurakuntaneuvosto
PÖYTÄKIRJA 7 /2019
Aika

5.11.2019 klo 17.00 – 19.00
Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Kamppuri

Läsnä:

Viitapohja, Salla-Maria
Järves, Kira

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Ailus, Jaana
Auranen, Erkki O.
Ervamaa, Katariina
Järvenpää, Pertti
Koskinen, Jussi
Mikkola, Maija
Mänttäri, Annakaisa
Repo, Simo
Ruikkala, Sirkka
Savola, Terttu
Grönholm, Bo
Kuokka, Anneli
Nurmisto, Janne

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen (saapui klo 17.10)
jäsen
jäsen
jäsen (poistui klo 18.40 pykälän 60 § aikana)
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Nurmi, Mari

sihteeri

Ahonen, Jan
Lenkkeri, Leena
Peltokorpi, Mikko
Raunu, Päivi
Rostamo, Kirsi

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa:
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle 30.10.2019.
Läsnä oli puheenjohtajan lisäksi 10 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä, 1 jäsen saapui
myöhemmin.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kira Järves ja Terttu Savola.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Jäsenille oli lähetetty esityslista nro 7 / 2019 liitteineen. Hyväksyttiin esityslista niin, että
poistettiin esityslistalta kohta 7 § ”Yhteisötyöntekijän viran täyttäminen”. Lisättiin
kohdaksi 7 § ”Kimmo Runosen vaalikelpoisuuden menetys” ja kohdaksi 11 § ”Iia Järven
vaalikelpoisuuden menetys”. Kohta 11 § ”Luottamushenkilöiden terveiset” siirrettiin
kohdaksi 12 §.
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50.

ILMOITUSASIAT
1. -2. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt pastori Tapio Suontakasen Olarin
seurakunnan ma VII seurakuntapastoriksi ajalle 1.1.-31.12.2020 papiston virkavapaiden
ja vuosilomien ajaksi.
3. Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit 11.2.2020 klo 17.00
Olarin kirkon seurakuntasalissa. Vaalikokouksessa puhetta johtaa seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtaja.
4. Omaisuusraportti nähtävänä kahvin aikana.
5. Riihitontun alueen kaavasta, katusuunnitelmista ja niiden vaikutuksesta Olarin
seurakunnan toimintaan ja Gräsan uurnalehdon käyttöön on käyty keskustelua.
Liitteenä Olarin seurakuntaneuvoston syksyllä 2014 asiasta tekemä muistutus.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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51.

KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET
Kirkkoherran päätökset 162 – 211 §/2019 ovat liitteenä.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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52.

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU VUONNA 2020
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (1 luku 1 §) mukaan seurakuntaneuvosto voi vahvistaa
neuvoston kokousaikataulun.
Kevään 2020 seurakuntaneuvoston kokoukset pidetään tiistaisin 4.2., 10.3., 7.4., 5.5. 2.6.,
1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.2020.
Seurakuntaneuvoston kokous alkaa klo 17.00, kahvi klo 16.30. Kokouspaikkana on
seurakunnan kokoushuone Kamppuri Olarin kirkon kerhosiiven alakerrassa.
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalikokous on 11.2.2020.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto vahvistaa kevään 2020 kokousajat.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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53.

OLARIN SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMA
Yhteisen
kirkkoneuvoston
3.10.2016
kokouksessaan
nimittämä
valmiussuunnittelutyöryhmä
jätti
päivitetyn
Espoon
seurakuntayhtymän
valmiussuunnitelman yhteiselle kirkkoneuvostolle, joka hyväksyi sen kokouksessaan
18.3.2019. Espoon seurakuntien valmiussuunnittelu liittyy seurakuntayhtymään, Espoon
hiippakunnan tuomiokapituliin sekä kokonaiskirkkoon (kirkkohallitukseen). Käytännön
yhteistyökumppaneina erilaisissa kriisitilanteissa toimivat myös pääkaupunkiseudun muut
seurakuntayhtymät sekä muut lähialueen seurakunnat. Kriisitilanteissa seurakunta toimii
myös yhteistyössä alueen eri viranomaisten kanssa. Espoon seurakuntayhtymän
valmiussuunnitelma on nähtävillä kokouksessa.
Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakuntia laatimaan omat valmiussuunnitelmansa
marraskuun 2019 loppuun mennessä. Seurakuntien valmiussuunnittelusta vastaavat
seurakuntaneuvostot ja ne noudattelevat seurakuntayhtymän valmiussuunnitelmaa.
Espoon seurakuntien valmiussuunnitelman disposition ovat laatineet suunnittelija Kerttuli
Boucht ja turvallisuuspäällikkö Timo Vehmas. Kirkkoherrat ovat neuvottelussaan
päättäneet, että seurakuntien suunnitelmat noudattelevat tätä dispositiota
mahdollisuuksien mukaan. Näin varmistetaan, että suunnitelmat ovat mahdollisimman
yhdenmukaiset. Olarin seurakunnan valmiussuunnitelmaa ovat valmistelleet
hallintoassistentti Mari Nurmi, tiedottaja Åke Jauhiainen, vs. ylivahtimestari Reetta
Riihimäki sekä kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
ESITTELYN
LIITTEET: Olarin seurakunnan valmiussuunnitelma
Espoon seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma

Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) hyväksyy Olarin seurakunnan valmiussuunnitelman
b) valtuuttaa hallintoassistentti Mari Nurmen ja kirkkoherra Salla-Maria Viitapohjan
tekemään suunnitelmaan välttämättömät tekniset korjaukset (esim. henkilöstöliitteen
päivittäminen tarvittaessa)
c) lähettää hyväksytyn valmiussuunnitelman tiedoksi Espoon seurakuntien yhteiselle
kirkkoneuvostolle
d) lähettää hyväksytyn valmiussuunnitelman tiedoksi Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulille
e) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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54.

LAUSUNTO ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2020 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA
JA EHDOTUKSESTA VUOSIEN 2020 – 2022 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAKSI
Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kirkkohallituksen antamien
talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa koskevien ohjeiden
mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020
– 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen 6.5.2019. Valmisteluohje
annettiin tiedoksi myös yhteiselle kirkkovaltuustolle 29.5.2019. Talousarvion
käyttötalouden määrärahat on ryhmitelty toimintatuloihin ja - menoihin. Vertailutietona
esitetään vuoden 2018 tilinpäätösluvut ja vuoden 2019 talousarviotiedot
määrärahamuutoksineen, minkä lisäksi vuoden 2019 talousarviolukujen
muutosta verrataan vuoden 2020 talousarvioon prosentteina. Vuosien 2021 ja
2022 luvut esitetään tuhansina euroina.
Seurakuntien toimintamenoihin on varattu yhteensä 20,6 M€ (20,5 M€ vuonna
2019). Jaettava kokonaismääräraha on 116,50 €/jäsen. Seurakuntayhtymän strategian
mukaan tuorein käytettävissä oleva jäsenmäärä on määrärahan peruste. Seurakuntien
määräraha on laskettu kertomalla jäsenkohtainen määräraha seurakuntien väkiluvulla per
1.1.2019. Menomäärärahaan on lisätty tulohyvityksenä kunkin seurakunnan
arvioima tulojen summa, yhteensä 1,2 M€. Olarin seurakunnan tuloarvioon on kirjattu
testamenttilahjoitusvarat. Olarin ja Tapiolan seurakuntien määrärahasta on vähennetty
viestintäpalveluihin siirtyvien tiedottajien henkilöstökulut sekä toiminnan kulut.
Talousarvioesityksen lisäksi seurakunnat ja seurakuntayhtymän viraston palveluyksiköt
ovat laatineet kolmelle vuodelle toimintasuunnitelman. Suunnitelma kuvaa
suunnittelukauden linjaukset, talousarviovuoden toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden
toteutumisen
seurannassa
käytettävät
mittarit,
talousarviovuoden
henkilöstösuunnitelman,
koulutussuunnitelman
painopisteet,
talousarviovuoden
ympäristötavoitteet ja niiden toteutumisen arvioimisessa käytettävät mittarit,
toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista tai toteutumista vaarantavat riskit ja
toimenpiteet
niiden
hallitsemiseksi
sekä
talousarviovuodelle
ajoittuvat
sopeuttamistoimenpiteet.
ESITTELYN LIITE
SÄHKÖISENÄ

Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioehdotus ja ehdotus
vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

Lisätietoja: kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) toteaa
lausuntonaan
Espoon
seurakuntayhtymän
vuoden
2020
talousarvioehdotuksesta sekä ehdotuksesta vuosien 2020-2022 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi, että sillä ei ole huomauttamista talousarvioehdotukseen eikä
vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
b) tarkastaa pykälän kokouksessa.
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Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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55.

--
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56.

KIMMO RUNOSEN VAALIKELPOISUUDEN MENETYS
Seurakuntaneuvoston varajäsen Kimmo Runoselta on tullut ilmoitus, että hän on
muuttanut pois Olarin seurakunnan alueelta. Muuttopäivä on 2.7.2019. Näin ollen Kimmo
Runonen menettää vaalikelpoisuutensa ja Olarin seurakuntaneuvoston varajäsenyyden (KL
23 2 § ja 4 §).
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) merkitsee tiedoksi Kimmo Runosen ilmoituksen
b) toteaa, että Kimmo Runonen ei ole enää vaalikelpoinen Olarin seurakunnassa
c) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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57.

SENIORITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti 29.5.2019 kokouksessaan, että
yhteisen kirkkovaltuuston 21.9.2016 perustama Olarin seurakunnan määräaikainen
(1.1.2017 – 31.12.2019) diakonian virka muutetaan pysyväksi viraksi 1.1.2020 alkaen.
Käytännössä tämä toteutetaan perustamalla uusi toistaiseksi voimassa oleva virka.
Viranhaltijan
palkkakustannukset
rahoitetaan
Olarin
seurakunnan
saamilla
testamenttilahjoitusvaroilla. Tehtävä kuuluu Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
vaativuusryhmään 503 ja viran pätevyysvaatimuksena on Kirkon säädöskokoelman nro 124
1 § mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto. Seurakuntaneuvoston päätti 6/2019
kokouksessaan julistaa seniorityön viran haettavaksi.
Hakuaikaan 18.9.2019 klo 12.00 mennessä hakemuksia saapui 7 kpl. Haastatteluun
kutsuttiin seuraavat hakijat: --

Haastatteluryhmä lähiesimies Juha Virta, seurakuntaneuvoston edustaja Sirkka Ruikkala ja
kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja haastatteli hakijat 23.9.2019. Esitys virkaan valittavasta
tuodaan kokoukseen.
Taloudelliset vaikutukset: ei uusia henkilöstökustannuksia, viran kulut rahoitetaan
testamenttilahjoitusvaroista.
Liittyminen strategiaan ja tulevaisuusasiakirjaan:
•
•
•
•
•
•

Pidämme heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolta.
Diakonia on yhteiskunnan kovien arvojen keskellä rohkeaa ja yllättävää.
Nostamme esille ihmisten kertomusten muodossa yhteiskunnan epäkohtia ja pyrimme
vaikuttamaan oikeudenmukaisemman yhteiskunnan toteutumiseen.
Pyrimme yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen erilaisten kanavien kautta.
Viestimme näkyvästi seurakunnan tekemästä auttamistyöstä.
Kohtaamisissa vastaamme ihmisten todelliseen tarpeeseen.

Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
ESITTELYN
LIITE

Seniorityöntekijän viran hakijayhteenveto

Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) valitsee Olarin seurakunnan seniorityöntekijän virkaan toistaiseksi voimassa olevaan
palvelussuhteeseen työntekijän 1.1.2020 alkaen (tai sopimuksen mukaan).
b) valitsee varalle Olarin seurakunnan seniorityöntekijän virkaan työntekijän.
c) päättää, että virassa on kuuden kuukauden koeaika.
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d) päättää pyytää valittua toimittamaan KL 6: 33 § mukaisen rikosrekisteriotteen sekä
työterveyshuollon todistuksen terveydentilastaan 2 kk kuluessa viran
vastaanottamisesta.
e) päättää, että kirkkoherra vahvistaa valintapäätöksen sen jälkeen, kun kohdan d
mukaiset todistukset on toimitettu.
f) päättää, että viranhoito jatkuu koeajan päättymisen jälkeen keskeytyksettä, ellei
seurakuntaneuvosto muuta päätä viimeistään 2 viikkoa ennen koeajan päättymistä
g) päättää pyytää hallintopäällikköä määrittelemään valitun palkkauksen
h) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti
a) valita Olarin seurakunnan seniorityöntekijän virkaan toistaiseksi voimassa olevaan
palvelussuhteeseen sairaanhoitaja (YAMK) diakonissa Minna Martiskaisen 1.1.2020
alkaen. Hänellä on haastattelun, työkokemuksen ja hakemusasiakirjojen perusteella
arvioituna hakijoista parhaat mahdollisuudet viran menestykselliseen hoitamiseen.
b) pyytää hallintopäällikköä määrittelemään valitun palkkauksen
c) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
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58.

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 2020 JÄRJESTELYT
Yhteisvastuukeräys täyttää ensi vuonna 70 vuotta ja juhlavuoden teemana on
vanhemmuuden tukeminen Suomessa ja kehitysmaissa. Keräystuotosta 60 prosenttia
jaetaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 prosenttia seurakuntien diakoniatyön kautta ja 20
prosenttia Pelastakaa Lapset ry:n (PeLa) ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) kautta.
20 % keräysvaroista ohjataan vanhemmuutta tukevaan hankkeeseen, jossa toimijoina ovat
valtakunnalliset lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen erikoistuneet Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Hankkeella vahvistetaan vanhemmuutta sekä
lapsen ja vanhemman välistä suhdetta kynnyksettömällä tuella ja yhteisellä tekemisellä
kotona, koulussa ja harrastustoiminnassa. Erityisenä kohderyhmänä ovat alakouluikäisten
lasten perheet.
20 % keräyksen tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien
kautta. Painotuksena on keräysvarojen käyttö teeman mukaisesti vanhemmuuden sekä
lapsen ja vanhemman suhteen tukemiseen.
60 % keräystuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin kehitysmaissa Kirkon
Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda verkostomallista yhteistyötä vanhemmuuden
tukemiseksi eri puolilla Suomea ja kaikenkokoisilla paikkakunnilla seurakunnan, kunnan ja
järjestöjen kesken. Mukaan verkostoyhteistyöhön on kutsuttu laajasti nuoriso- ja
kasvatustyön sekä lastensuojelun toimijoita.
Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) merkitsee tiedoksi Yhteisvastuukeräyksen 2020 keräyskohteet
b) päättää, että seurakunnan 20 % osuus keräyksen tuotosta käytetään teeman
mukaiseen avustustyöhön Olarin seurakunnan alueella
c) päättää, että yhteisvastuukeräyksen tuotosta vähennetään pankin kulut sekä keräyksen
hyväksi hankittujen myyntituotteiden hankintahinta
d) merkitsee tiedoksi kirkkoherran ilmoituksen, että keräystä koordinoivassa työryhmässä
työntekijöiden edustajina toimivat Marja Jauhiainen, Tanja Puhakka, Jarmo Jussila sekä
kasvatuksen tiimin jäsen.
e) nimeää seurakuntaneuvoston edustajat työryhmään
f) nimeää yhden työryhmän jäsenistä keräyspäälliköksi.
Päätös:
Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti
a) merkitä tiedoksi Yhteisvastuukeräyksen 2020 keräyskohteet
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b) että seurakunnan 20 % osuus keräyksen tuotosta käytetään teeman mukaiseen
avustustyöhön Olarin seurakunnan alueella
c) että yhteisvastuukeräyksen tuotosta vähennetään pankin kulut sekä keräyksen hyväksi
hankittujen myyntituotteiden hankintahinta.
d) merkitä tiedoksi kirkkoherran ilmoituksen, että keräystä koordinoivassa työryhmässä
työntekijöiden edustajina toimivat Marja Jauhiainen, Tanja Puhakka, Jarmo Jussila sekä
kasvatuksen tiimin jäsen.
e) että se ei nimeä edustajaansa yhteisvastuutyöryhmään
f) nimetä vapaaehtoistyön ohjaaja Marja Jauhiaisen keräyspäälliköksi.
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59.

OLARIN SEURAKUNNAN TOIMITILOJEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS
Suunnittelija Kerttuli Boucht on lähettänyt kirkkoherroille 28.10.2019 seuraavan
sähköpostin: ”Talous- ja strategiatoimikunta ja kiinteistöjohtokunta jatkoivat 24.10.
keskustelua kiinteistökannan karsimisesta. Seuraavaan kokoukseen 4.12. toivottiin
täydennyksiä 28.5. yhteiskokouksessa esitettyihin seurakuntien tilojen esittelyihin.
Yhteiskokous toivoo jokaiselta seurakunnalta selkeää priorisointilistausta tiloista,
numerojärjestyksessä.”
Olarin seurakunnalla on käytössään kolme seurakuntayhtymän omistamaa toimitilaa:
Olarin kirkko, Matinkappeli, Olarin kappeli. Lisäksi seurakunnalla on käytössään vuokratila
Chapple kauppakeskus Isossa Omenassa. Vuokrasopimus on 10-vuotinen, kulumassa on
neljäs toimintavuosi.
Olarin seurakunta on tähän mennessä luopunut Niittykummun kappelista, Sammalkallion
kerhotilasta (entinen Olarin kappeli, joka on nyt ulkopuolisten ryhmien käytössä), erillisestä
nuorten tilasta ja Haukikappelista. Yhteinen kirkkovaltuusto on lisäksi päättänyt perua
aiemman valtuustopäätöksen rakentaa Suurpeltoon kappeli tai seurakunnan muu toimitila.
ESITTELYN
LIITE:

OLARIN SEURAKUNNAN TOIMITILAT

Lisätietoja: kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto priorisoi seurakunnan toimitilat numerojärjestyksessä.
Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa tuotiin esiin seuraavia mielipiteitä
• tilojen käyttöasteet olisi hyvä selvittää samassa yhteydessä
• kauppakeskuksissa olevista tiloista olisi hyvä tehdä koko seurakuntayhtymää koskeva
kokonaissuunnitelma
• tilojen vuokraamista ulkopuolisille olisi hyvä selvittää
• Olarin osalta tärkeä strateginen valinta tehdään Chapplen ja Matinkappelin välillä, jos
toisesta jouduttaisiin luopumaan; halutaanko olla ihmispaljouden keskellä
kauppakeskuksessa vai perinteisellä kappelipaikalla vähän syrjemmässä
• tilojen kunnossapito on tärkeää, säästää ei pidä väärästä kohdasta (esim. ilmanvaihto
suljettuna tilan ollessa kiinni).
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Päätös:
Seurakuntaneuvosto päätti keskustelun jälkeen asettaa Olarin seurakunnan käytössä olevat
toimitilat seuraavaan tärkeysjärjestykseen. Tärkein tila kirjattiin ensimmäiseksi.
1.
2.
3.
4.

Olarin kirkko
Chapple
Matinkappeli
Olarin kappeli
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60.

IIA JÄRVEN VAALIKELPOISUUDEN MENETYS
Seurakuntaneuvoston varajäsen Iia Järveltä on tullut ilmoitus, että hän on muuttanut pois
Olarin seurakunnan alueelta 23.1.2019. Näin ollen Iia Järvi menettää vaalikelpoisuutensa ja
Olarin seurakuntaneuvoston varajäsenyyden (KL 23 2 § ja § 4).
ESITTELYN
LIITE

IIa Järven ilmoitus 1.11.2019

Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto
a) merkitsee tiedoksi Iia Järven ilmoituksen
b) toteaa, että Iia Järvi ei ole enää vaalikelpoinen Olarin seurakunnassa
c) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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61.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TERVEISET
Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tuoda terveisiään seurakuntaneuvoston kokoukseen.
Asiat kirjataan ilmoitusluontoisesti.
•
•
•
•

•

Terttu Savola otti esille Kirkko ja kaupunki -lehden sisällön.
Bo Grönholm toi terveiset Kreetan matkaltaan.
Erkki O. Auranen otti esille Päivi Räsäsen tilanteen.
Erkki O. Auranen kertoi ystävyysseurakuntatyöryhmän terveisinä, että Virossa
olevan Lasnamäen työn kehittämiseksi on tehty suunnitelmia. Unkarissa olevan
Albertin seurakunnan tilannetta ja halukkuutta ystävyysseurakuntasuhteen
jatkamiseen selvitetään.
Pertti Järvenpää kertoi Espoon seurakuntien ympäristöohjelman valmistelusta.

Lisätietoja: Kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja
Puheenjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Yksimielisesti esityksen mukainen.
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ILTAHARTAUS
Iltahartaudeksi laulettiin virsi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
Espoossa

6.11.2019

Salla-Maria Viitapohja
puheenjohtaja

Mari Nurmi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten mukaiseksi

Espoossa

7.11.2019

Espoossa

Kira Järves

Terttu Savola
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