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Ala-Reinikka Tapani
Ngyoku Vincent
Vähäsarja Petri

62
Kokouksen avaus
Kirkkoherra, puheenjohtaja Mimosa Mäkinen avasi kokouksen.
63
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli lähetty seurakuntaneuvoston jäsenille 2.11.2020.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska
jäsenistä oli läsnä 11 / 13.
Lisäksi todettiin, että kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on
seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 2.11. –1.12.2020. Tarkastettu pöytäkirja
on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina 17.11.- 1.12.
2020. Paitsi kohtien 68-70 ja 72-73 nähtävillä oloaika on 10.11.-24.11.2020.
64
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Korja ja Jaakko Nevanlinna.
He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
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65
Esityslista
Asiat päätettiin käsitellä esityslistan mukaan.

66
Ilmoitusasiat
•
•
•

•
•
•

Hiippakunnan hallintotiedotteet 15.9. 2020 ja 8.10.2020
Kirkko ja kaupunki -median johtokunnan kokousten pöytäkirjat
Piispantarkastusviikko 13.-19.9.2021, hallinnon tarkastus 18.-19.3.2021.
Piispantarkastuksen yhteydessä suoritetaan myös Kauniaisten seurakuntayhtymän
tarkastus.
Sunnuntaina 27.12.2020 ei messua klo 10, klo 17 järjestetään Gör-kuoron
joulukonsertti, jonka yhteydessä kaksikielinen hartaus.
Luottamushenkilöiden ja henkilökunnan yhteinen iltakoulu keväällä koronatilanteen
salliessa, kirkkoherra ilmoittaa ajankohdan.
Kirkkoherra kertoi terveiset viime viikon kirkolliskokouksesta. Esim. lakiesitys
seurakuntahallinnon sähköisistä kokouksista hyväksyttiin. Se menee vielä
eduskunnan vahvistettavaksi.

Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

67
Koronapandemia-ajan tilannekatsaus Kauniaisten suomalaisen seurakunnan syksyn osalta
Edellisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa 25.8.2020 käytiin läpi koronapandemia-ajan
tilannekatsaus kesän osalta seurakunnassamme. Aihetta pidetään esillä seurakuntaneuvoston
kokouksissa niin kauan kuin pandemia-aika aiheuttaa erityisiä toimenpiteitä.
Seurakunnassa on edelleen koko syksyn ajan noudatettu viranomaisohjeita koronaviruksen
leviämisen estämiseksi seuraamalla ajantasaisia ohjeita. Seurakunnan tilaisuuksia on järjestetty
tilojen asettamin rajoituksin turvavälit huomioiden ja huolehtimalla hygieniasta ja
hygieniaohjeistuksesta. Seurakunnan toimintaan liittyvistä päivitetyistä viranomaisohjeista on
tiedotettu niiden tultua voimaan seurakunnan verkkosivuilla, seurakunnan Facebook-sivustolla,
seurakuntalehdessä ja kirkon ilmoitustauluilla.
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antoi suosituksen kasvomaskien käytöstä 24.9.2020. THL
suosittaa käyttämään kasvomaskeja niissä julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa
lähikontakteja ei voida aina välttää. Suositus koskee myös kirkkoja ja muita seurakuntien tiloja.
Näin ollen myös seurakunnan tilaisuuksissa on voimassa maskisuositus. Myös seurakunnan
työntekijät käyttävät maskia tilanteessa, jossa turvaväliä ei ole mahdollista pitää.
Kauniaisten kirkon ja Sebastoksen toimitilan kävijämäärä on rajoitettu, jotta voimme huolehtia
riittävistä turvaväleistä. Tällä hetkellä voimassa olevien viranomaisohjeiden mukaiset turvavälit
huomioiden Kauniaisten kirkkoon mahtuu enintään 100 henkilöä (kirkkosali + alasali). Kirkon
seurakuntasaliin mahtuu enintään 50 henkilöä ja seurakuntien toimitilaan Sebastokseen enintään 22
henkilöä (monitoimitila) ja Sebastoksen toimitilan kappeliin 15 henkilöä. Tilojen väkimäärät ovat
olleet puolitettuina jo kesäkauden alusta lähtien. Seurakunnan tiloissa olevien yksityistilaisuuksien
osalta (esim. muistotilaisuudet ja kastekahvit) tilojen väkimäärä on toistaiseksi rajoitettu 15.10.2020
alkaen AVI:n antamien ohjeiden mukaan 20 henkilöön.
Seurakunnan työntekijäkokoukset pidetään Teams-kokouksina ja seurakunnan työntekijät voivat
tehdä valmistelevaa työtä etänä kuten tähänkin asti.
Seuraamme pandemiatilannetta ja viranomaisohjeita ja teemme tarvittaessa muutoksia
toimintaamme lyhyelläkin varoajalla. Kokoontumisrajoituksiin liittyvästä päätöksenteosta ja
päätösten toimeenpanon ohjauksesta vastaavat aluehallintovirastot. Hiippakunnat antavat
tarvittaessa tarkempia ohjeita.
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto päättää merkitä tiedoksi koronapandemia-ajan tilannekatsauksen syksyn
osalta Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

68
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan talousarvio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 20222023
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan talousarviossa 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa
2022-2023 noudatetaan toiminnan suunnittelun rakennetta:
Tehtäväalueiden perustoiminnot on kuvattu perustoimintokuvauksissa. Vuosisuunnittelun
yhteydessä perustoimintokuvaukset tarkistetaan ja merkittävät muutokset tuodaan
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seurakuntaneuvostoon hyväksyttäviksi. Perustoiminta muodostaa seurakunnan säännöllisen
toiminnan rungon.
Seurakunnalle määritetään 1-3 yhteistä painopistettä tai tavoitetta, joihin kukin tehtäväalue liittyy.
Yhteiset painopisteet ja tavoitteet läpäisevät kaikki seurakunnan tehtäväalueet. Kukin tehtäväalue
nostaa omalta työalaltaan 1-3 tehtäväaluekohtaista tavoitetta, mihin erityisesti keskittyy
suunnittelukauden aikana.
Suunnittelun päälinjana on seurakunnan päivitetty strategia Siellä missä sinäkin – kirkko
Kauniaisissa, joka ulottuu vuoteen 2021. Strategiassa määritellään viisi painopistettä:
Toiminnan ytimessä on seurakuntalainen.
Ollaan siellä missä ihmisetkin ovat.
Toimitaan aloitteellisesti yhteistyössä.
Reagoidaan ripeästi, kehitytään ketterästi.
Viestitään fiksusti.
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 25.8.2020 kolme yhteistä suunnittelun ja toiminnan
painopistettä, joista kaikki nivoutuvat seurakuntaelämän kehittämisen näkökulmaan: vuoden 2021
yhteiset painopisteet ovat piispantarkastus, seurakunnan strategian päivittäminen sekä
koronaviruspandemian myötä opitun soveltaminen toimintaan. Kaikkia näitä kolmea yhteistä
painopistettä yhdistää seurakuntaelämän kehittämisen näkökulma. Koronapandemian myötä moni
itsestäänselvyys on murtunut. On tärkeää hahmottaa sen myötä opittua, päivittää seurakunnan
toiminnan suuntaa ja samalla nähdä piispantarkastus mahdollisuutena saada palautetta ja tukea
seurakunnan elämän kehittämiseen. Vuosi 2021 haastaa seurakuntaamme kysymään mikä on
oleellista, millainen seurakunta haluamme olla ja mihin suuntaamme voimavarojamme
tulevaisuudessa. Kukin työala liittyy näihin painopisteisiin oman toimintansa puitteissa. Työalat ovat
nostaneet toimintasuunnitelmassa esiin myös omia toiminnallisia painopisteitään.
Talouden osalta vuoden 2021 talousarvio on 17 282 euroa alijäämäinen. Kustannustehokkuutta on
etsitty kaikilla toiminta-alueilla, mutta kustannukset ovat silti kasvamassa henkilöstökulujen osalta.
Tiukentuvasta taloustilanteesta huolimatta seurakunnan monipuolisesta toiminnasta ei olla haluttu
tinkiä. Toiminnan turvaamiseksi on toistaiseksi mahdollista tehdä maltillista rakenteellista alijäämää,
joka katetaan aiempien vuosien säästöistä. Verotulojen lisäksi taloutta turvaavat seurakunnan
aiempien vuosien sijoitetut säästöt. Rakenteellista alijäämää on kuitenkin pyrittävä korjaamaan
pidempiaikaisella toiminnan ja henkilöstörakenteen suunnittelulla.
Liitteenä ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-2023
toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (Liite 1). Talouspäällikkö Eeva-Mari Salmi esitteli talousarvion
keskeisiä kohtia kokouksessa.
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Kirkkoherran päätösesitys: Seurakuntaneuvosto
•
päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023
toiminta- ja taloussuunnitelman.
•
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
•
antaa päätöksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

69
Lausunto Kauniaisten seurakuntayhtymän talousarviosta 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta
2022-2023
Kauniaisten seurakuntayhtymän talousarvio tulee myös seurakuntaneuvoston käsittelyyn. KJ 10
luvun 14 §:n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin
yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee seurakuntayhtymän talousarviota.
Liitteenä Kauniaisten seurakuntayhtymän talousarvio 2021 ja
toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2023 (Liite 2). Talouspäällikkö Eeva-Mari Salmi esitteli
seurakuntayhtymän talousarvion keskeisiä kohtia kokouksessa.
Kirkkoherran päätösesitys: Seurakuntaneuvosto
•
päättää hyväksyä Kauniaisten seurakuntayhtymän talousarvion 2021 Kauniaisten
suomalaisen seurakunnan osalta.
•
antaa päätöksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
•
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

70
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan rippikoulusuunnitelma 2021 ja leiripaikasta päättäminen
Seurakuntaneuvon käsiteltäväksi tulee vuosittain laadittava rippikoulusuunnitelma. Rippikouluista
vastaava työntekijä laatii vuosisuunnitelman, jossa näkyvät tulevan kauden rippikouluryhmät sekä
niiden ohjaajatiimit ja keskeiset päivämäärät: aloitus, leirijakso, konfirmaatio sekä yhteydet
seurakunnan muuhun toimintaan ja rippikoululaisten perheisiin.
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä linjataan (2 §), että
seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulutyön suunnitelman.
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Liitteenä rippikoulusta vastaavan seurakuntapastori Kari Kuulan laatima rippikoulusuunnitelma 2021
(liite 3).
Vuonna 2021 järjestetään kolme leirimuotoista rippikoulua. Uutena kokeiluna järjestetään yksi
kaksikielinen rippikoululeiri yhdessä Grankulla svenska församlingenin kanssa. Näin ollen
suomalaisella seurakunnalla on vuonna 2021 kaksi omaa ryhmää ja yksi yhteinen ryhmä
naapuriseurakunnan kanssa.
Kaikkien ensi vuoden rippikoululeirien toteutuspaikaksi ehdotetaan Kannonkosken kunnan
omistamaa nuorisomatkailukeskus Piispalaa. Keskittämällä kaikki leirimme samaan leiripaikkaan
saamme toisaalta kustannustehokkuutta, mutta myös olosuhteiltaan tasalaatuisen leirikokemuksen
kaikille rippikoululaisille. Leiripaikan löytyminen kolmelle rippikoululeirille juuri tarvittavaan aikaan
kesällä on toiminnan kannalta kriittistä ja Piispalan kapasiteetti mahdollistaa tämän. Lisäksi yhteen
paikkaan keskittäminen helpottaa rippikouluopettajien työtä suunnittelun ja toteutuksen suhteen
ja näin ollen säästää myös henkilökunnan aikaresurssia. Nuorisomatkailukeskus Piispala on
perusteltu rippikoulupaikka, sillä se sisältää kaikki keskeiset tilat, välineet ja palvelut, mitä
rippikoululeirimme tarvitsevat. Leiripaikassa on huomioitu myös esteettömyysasiat, mikä on tärkeä
näkökulma kaikkien rippikoululaisten osallistumisen mahdollistamiseen. Ympäristökasvatuksen
näkökulmasta Piispala on luonnon keskellä olevana leiripaikkana varsin otollinen. Näiden
perusteiden vuoksi kirkkoherra esittää, että vuoden 2021 kaikkien kolmen rippikoululeirin
leirikeskuspalvelut hankitaan Kannonkosken kunnalta Piispalan nuorisomatkailukeskuksesta.
Kirkkoherran päätösesitys: Seurakuntaneuvosto
•
päättää hyväksyä Kauniaisten suomalaisen seurakunnan vuoden 2021
rippikoulusuunnitelman.
•
päättää hankkia vuonna 2021 kaikkien kolmen rippikoululeirin leirikeskuspalvelut
Kannonkosken kunnalta Piispalan nuorisomatkailukeskuksesta.
•
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.
71
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kolehtisuunnitelma 2021
Kirkkolaissa linjataan, että jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa
voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien
tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2). Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana
koottavista kolehdeista. Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
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Kirkkohallituksen päätös muodostaa rungon seurakunnan kolehtisuunnitelmalle. Päätöksessä
määritellään osa vuoden 2021 aikana kerättävistä kolehdeista. Lisäksi suunnitelmassa linjataan
tiettyyn ajanjaksoon sidotut kolehdit, sekä tuomiokapitulien kolehtikohteet. Muista
kolehtikohteista kirkkohallitus antaa suosituksen.
Kirkkoherra esitteli kokouksessa vuoden 2021 alustavaa kolehtisuunnitelmaa ja sen periaatteita.
Hän kertoi, että kolehtisuunnitelma laaditaan pitkälti Kirkkohallituksen yleiskirjeessä tulevan
kolehtisuunnitelman mukaan, johon on jätetty vapaita pyhiä, joihin seurakunta voi nimetä
kolehtikohteita. Näihin vapaisiin kolehtipyhiin tulee sijoittaa myös Kirkkohallituksen erikseen
nimeämiä kolehtikohteita. Tämän jälkeen vapaisiin pyhiin seurakunnassamme merkitään
perhemessujen kolehdit perhekerhon kummikohteelle, konfirmaatiomessujen kolehdit nuorten
kummikoululle sekä lisäksi kolehteja nimikkoläheteille ja –kohteelle, tuomiokapitulille 2
hiippakunnallista kolehtia, kolehteja Yhteisvastuukeräykseen ja Kirkon Ulkomaanavulle sekä
jouluna ystävyysseurakunnille. Tämän lisäksi jäljelle jääviin muutamiin vapaisiin pyhiin kirkkoherra
osoittaa kolehteja akuutteihin katastrofikohteisiin ja kolehteja, joita eri järjestöt ovat anoneet.
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto päättää vuoden 2021 kolehtisuunnitelmasta.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti vahvistaa kirkkoherran esittelemän kolehtisuunnitelman.

72
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan henkilöstökoulutussuunnitelma 2021 ja kirkkoherra
Mimosa Mäkisen koulutusanomus
Mimosa Mäkinen on esteellinen tämän pykälän käsittelyssä. Hän poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pykälän ajan puheenjohtajana toimii seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtaja Raili Pirttimäki.
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 8 § mukaan kirkkoherra hyväksyy seurakunnan
henkilöstökoulutussuunnitelman. Liitteenä kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä § 39 hyväksytty
koulutussuunnitelma vuodelle 2021 (liite 4).
On kuitenkin korrektia, että seurakuntaneuvosto päättää koulutussuunnitelmasta kirkkoherran
koulutuksen osalta. Kirkkoherra Mimosa Mäkinen anoo koulutussuunnitelmaan vuonna 2021
alkavaa koulutusta Syvemmälle Raamattuun. Kyseessä on 10 opintopisteen raamattuteologian
erityiskoulutus, jossa perehdytään Raamatun tutkimuksen ja tulkinnan kysymyksiin.
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Koulutus järjestetään Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä ja se jakaantuu kahdelle vuodelle:
ensimmäinen lähijakso on 10.-12.11.2021, toinen lähijakso järjestetään keväällä 2022 ja kolmas
lähijakso syksyllä 2022, vuoden 2022 osalta lähijaksopäivät eivät ole vielä tiedossa. Koulutuksen
kokonaisuuteen kuuluu kolme lähijaksoa Järvenpäässä sekä niiden väliset etäopiskelujaksot
kirjallisine tehtävineen: raamattuteologisen artikkelin laatiminen sekä analyysi- ja referaattitehtäviä.
Osallistujien odotetaan varaavan lähijaksojen välisenä aikana kulloinkin noin 3–4 päivää työaikaa
itsenäistä kirjallista työskentelyä varten.
Koulutuksen kustannukset ovat 338 euroa per lähijakso. Näin ollen vuoden 2021 kustannukset
olisivat koulutuksen osalta 338 euroa ja vuoden 2022 kustannukset 676 euroa. Mäkinen anoo
koulutukseen pääsyä ja lähijaksoihin osallistumista työpäivinään. Kirjalliset ja itsenäiset tehtävät hän
hoitaisi vapaa-ajallaan.
Mäkisen koulutukset ovat suuntautuneet viime vuosina kirkon johtamiskoulutuksiin kirkkoherran
työ vuoksi. Papin ja kirkkoherran työn näkökulmasta myös teologisen osaamisen syventäminen on
ammatillisen ydinosaamisen tukemista. Raamattuteologiaan perehtyminen tukee esimerkiksi
jumalanpalveluselämää ja raamattutyöskentelyjen pitämistä.
Seurakuntaneuvosto päättää:
•
merkitä tiedoksi kirkkoherran hyväksymän (päätös § 39, liite 4) Kauniaisten suomalaisen
seurakunnan henkilöstökoulutussuunnitelman 2021.
•
hyväksyä kirkkoherra Mimosa Mäkisen Syvemmälle Raamattuun -koulutukseen
osallistumisen.
•
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

73
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenen ja varajäsenen valitseminen Kirkko ja kaupunki median johtokuntaan vuosille 2021-2022
Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 26.5.2020 sopimuksen Espoon, Vantaan ja Helsingin
seurakuntien yhteisestä Kirkko ja kaupunki -mediatoimituksesta 1.1.2021 alkaen.
Yhteisen mediatoimituksen työn tukena toimii johtokunta. Yhteisjohtokunnan tehtävät on
määritelty johtokunnan johtosäännössä, joka on esityslistan liitteenä (Liite 5, johtokunnan
johtosääntö on sopimuksen lopussa liitteenä).
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Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto
valitsee johtokuntaan kerrallaan 5 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Espoon ja
Vantaan seurakuntayhtymien yhteiset kirkkovaltuustot valitsevat samaksi ajaksi kumpikin 3 jäsentä
ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kauniaisten suomalainen seurakunnan
seurakuntaneuvosto valitsee samaksi ajaksi 1 jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.
Uuden sopimuksen mukaisesti myös Kauniaisten suomalainen seurakunta saa siis johtokuntaan
yhden jäsenen viranhaltijaedustuksen lisäksi. Tätä ennen seurakuntaa on edustanut läsnäolo- ja
puheoikeudella kirkkoherra Mimosa Mäkinen.
Johtokunnan johtosäännössä todetaan, että johtokunnan jäsenellä tulee olla median ja
seurakuntatyön tuntemusta. Näin ollen Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsentä ja
varajäsentä valittaessa on syytä huomioida johtokuntatyöskentelyyn tarvittava asiantuntemus.
Kirkkoherran päätösesitys: Seurakuntaneuvosto päättää
•
valita Kauniaisten suomalaisen seurakunnan varsinaisen jäsenen Kirkko ja kaupunki median johtokuntaan vuosille 2021-2022.
•
valita varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen Kirkko ja kaupunki -median
johtokuntaan vuosille 2021-2022.
•
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti valita Kauniaisten suomalaisen seurakunnan varsinaiseksi
jäseneksi Kirkko ja kaupunki -median johtokuntaan vuosille 2021-2022 Mikko Hormion
ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jaakko Nevanlinnan Kirkko ja kaupunki -median
johtokuntaan vuosille 2021-2022. Tämä pöytäkirjankohta tarkastettiin asian käsittelyn jälkeen.

74
Kirkkoherran päätösluettelo 26.8.-9.11.2020
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto merkitsee päätöspöytäkirjan tiedoksi.
Päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi päätöspöytäkirjan tiedoksi.
75
Mahdolliset muut asiat
Grankulla svenska metodistförsamlingenin muistaminen
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Grankulla svenska metodistförsamlingenin (Kauniaisten metodistiseurakunnan) pastori Mayvor
Wärn-Rancken on valittu Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeriksi. Sunnuntaina 15.11.2020
vietetään metodistikirkolla hänen läksiäisjuhlaansa. Kirkkoherra ehdotti, että seurakunta muistaa
pastori Wärn-Ranckenia pienellä läksiäislahjalla, mutta lahjoittaa varsinaisen lahjan 500 €
metodistiseurakunnan toiminnan tukemiseksi.
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityksen.
76
Seuraavat kokoukset
Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle tarpeen mukaan, todennäköisesti seuraavan
kerran alkuvuodesta 2021.
77
Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen. Pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun
mukainen valitusosoitus oikaisuvaatimusohjeineen.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston puolesta
Kauniaisissa 9.11.2020
Mimosa Mäkinen
puheenjohtaja

Raili Pirttimäki
puh.joht. kohta 72

Anna Kyyrö
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme suorittamassamme
tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa
tehtyjen päätösten kanssa.

Katja Korja

Jaakko Nevanlinna

Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
2.11. –1.12.2020. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikoina 17.11.- 1.12.2020. Paitsi kohtien 68-70 ja 72-73 nähtävilläoloaika on 10.11.-24.11.2020.

Kauniainen 2.12.2020

Mimosa Mäkinen, kirkkoherra
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puh.joht.
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otteen todistaa
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