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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:
Asiat:

Torstai 15.04.2021 kello 19.00-20.00
Naantalin seurakuntakeskus, Pääsali, Piispantie 2, Naantali/ Teams-kokous
24 – 43 §

Kokoukseen kutsutut:
JÄSENET:
Kairavuo Jani
Alho Riitta
Björkskog Tommy
Järvenranta Pirjo
Kouki Kari
Leivo Markku
Leppänen Mari
Mäntylä Katja
Nyblom Emil
Orrela Pirjo
Paasikivi Jari
Rantanen Erkki
Rautiainen Jyrki
Sipilä Marjo
Vienonen Hannele

seurakuntaneuvoston pj
seurakuntaneuvoston varapj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

MUUT KUTSUTUT:
Laine Jorma

toimistosihteeri

________________________
Jani Kairavuo
seurakuntaneuvoston pj

________________________
Jorma Laine
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 16.04.2021 ja todenneet sen vastaavan kokouksen
kulkua.

________________________
Pirjo Orrela
pöytäkirjantarkastaja

________________________
Erkki Rantanen
pöytäkirjantarkastaja

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakunnan kirkkoherranvirastossa
maanantaista 19.04.2021 alkaen neljäntoista (14) päivän ajan 19.04.2021 – 03.05.2021.
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24 §
KOKOUKSEN AVAUS
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.
25 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Esittely:

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö § 2,1
”Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.”
Kokouskutsut ja esityslistat lähetettiin 09.04.2021.
KL 7:4,1
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.”
Kirkkohallituksen väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien
hallinnosta poikkeusoloissa
Kirkkohallitus on kirkkolain (1054/1993) 25 luvun 14 §:n 1 momentin ja 2
momentin 3 kohdan nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 1498/2015,
antanut seuraavan väliaikaisen määräyksen:
1 § Sen estämättä, mitä seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielimen
työjärjestyksessä, ohjesäännössä tai johtosäännössä määrätään toimielimen
päätöksentekotavoista, sähköisestä kokouksesta, kokouskutsun
lähettämisestä ja toimielimen kokouksen julkisuudesta, voidaan:
1) toimielimelle kuuluvista asioista päättää sähköisessä toimintaympäristössä
tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous);
2) toimielimen kokous pitää 2 §:ssä määrätyllä tavalla;
3) toimielimen kokouskutsu lähettää sähköisesti;
4) toimielimen julkista kokousta seurata vain sähköisesti.
2 § Sähköinen kokous voidaan pitää käyttäen sellaista videoneuvottelua tai
muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, jossa:
1) kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri voivat luotettavasti todentaa
kokoukseen osallistuvat;
2) kokouksen puheenjohtaja voi johtaa kokousta kirkkojärjestyksen
(1055/1993) 7 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla; ja
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3) kokoukseen osallistuva voi seurata kokouksen kulkua ja osallistua asioiden
käsittelyyn.
3§
Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä maaliskuuta 2021 ja on voimassa yhtä
kauan kuin valtioneuvoston asetuksella on säädetty valmiuslain II osan
mukaisten toimivaltuuksien soveltamisesta, jollei toisin päätetä. Päätös on
kuitenkin voimassa enintään 31 päivään elokuuta 2021 saakka.
Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

SN päätös:
15.4.2021

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

26 §
KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA
Esittely:

Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6:3
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa
tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat
aakkosjärjestyksen mukaan Katja Mäntylä ja Emil Nyblom. Pöytäkirja
tarkastetaan seuraavana päivänä. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä Naantalin seurakunnan kirkkoherranvirastossa neljäntoista (14)
päivän ajan.

SN päätös:
15.4.2021

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Orrela ja Erkki Rantanen.
Pöytäkirja tarkastetaan 16.4.2021 klo 9.00.
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27 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

SN päätös:
15.4.2021

Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
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28 §
LIITTYMINEN ALUEELLISEEN KESKUSREKISTERIIN
Esittely:

Yleistä
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi kokouksessaan 10.11.2015, että
kirkonkirjojenpito toteutetaan Suomen ev.lut. kirkossa tulevaisuudessa
alueellisissa keskusrekistereissä. Edelleen kirkkohallituksen täysistunto linjasi
12/2018 että kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin alueelliseen
keskusrekisteriin vuoden 2022 alussa.
Naantalin seurakunnan osalta luontevinta on liittyä Turun alueelliseen
keskusrekisteriin. Turun alueellisen keskusrekisterin toimittaman
tehtäväluettelon (esityslistan liite 1) mukaan aluekeskusrekisteri hoitaa
sopijaseurakunnan puolesta
- seurakunnan jäsenluettelon ajan tasalla pitämisen Kirjuri-järjestelmässä
- todistusten antamisen kirkonkirjoista
- kirkonkirjojenpidon arkistotehtävät
- Kirjuri-raportit ja
- Kirjurin käyttöoikeuksien myöntämisen ja valvonnan.
Esimerkkisopimus Turun alueelliseen keskusrekisteriin liittymisestä on
esityslistan liitteenä 2.
Palvelulupaus
Turun alueellinen keskusrekisteri tarjoaa palveluita palvelusopimuksessa
sovituilla kielillä. Alueellinen keskusrekisteri palvelee vuoden jokaisena
arkipäivänä, pois lukien virkistys- ja kehittämispäivät.
Palvelukanavat ja niiden palveluajat ovat:
Puhelinpalvelu
- yksi palvelunumero
- arkipäivisin 9-15
Verkkopalvelu
- Käytettävissä 24/7, otetaan käsittelyyn samana tai seuraavana
arkipäivänä
- yksi sähköpostiosoite
- virkatodistustilaus
- avioliiton esteidentutkinta
- Liity kirkkoon –verkkopalvelu
- valtakunnallinen chat-palvelu (tulossa?)
Palvelupiste
- arkipäivisin 9-15
Käsittelyajat:
Rekisteröinnit käsitellään pääasiassa saapumisjärjestyksessä. Perustellusta
syystä kiireelliset rekisteröinnit käsitellään nopeutetusti.
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Kirkkoon liittyminen käsitellään viimeistään ilmoituksen saapumista
seuraavana arkipäivänä.
Avioliiton esteidentutkintapyynnön käsittely aloitetaan viimeistään pyynnön
saapumista seuraavana arkipäivänä.
Tilaukset käsitellään pääasiassa saapumisjärjestyksessä. Perustellusta syystä
kiireelliset tilaukset käsitellään nopeutetusti.
- ns. elää-todistus tehdään ja lähetetään samana tai seuraavana
arkipäivänä
- sukuselvitys otetaan käsittelyyn samana tai seuraavana arkipäivänä ja
lähetetään asiakkaalle mahdollisimman nopeasti, normaalitapauksessa
viimeistään kahden viikon kuluttua tilauksesta
- ote kastekirjasta yms. otetaan käsittelyyn samana tai seuraavana
arkipäivänä ja lähetetään asiakkaalle mahdollisimman nopeasti,
normaalitapauksessa viimeistään kahden viikon kuluttua tilauksesta
- pyyntö raportista omien tietojen tarkistamiseksi Kirjuri-järjestelmästä
otetaan käsittelyyn samana tai seuraavana arkipäivänä ja lähetetään
asiakkaalle mahdollisimman nopeasti, normaalitapauksessa viimeistään
kahden viikon kuluttua tilauksesta
- virkatodistus lääketieteellistä, historiallista ja yhteiskunnallista tutkimusta
sekä sukututkimusta varten tehdään ja lähetetään asiakkaalle
normaalitapauksessa viimeistään kuukauden kuluttua tilauksesta, laajaalaista tutkimustyötä vaativa todistus lähetetään asiakkaalle
normaalitapauksessa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilauksesta
Henkilöstövaikutukset
Naantalin seurakunnassa on kaksi toimistosihteeriä (kokoaikainen ja 60%),
joiden tehtävänkuvaan alueelliseen keskusrekisteriin liittyminen eniten
vaikuttaa. Vähäisissä määrin liittyminen muuttaa myös kirkkoherran
tehtävänkuvaa.
Seurakunnan strategiassa on linjattu, että aluekeskusrekisteriin liityttäessä
toimistosihteereiltä vapautuvaa työaikaa voidaan tarvittaessa suunnata oman
seurakunnan viestinnän, seurakuntayhtymän atk-tuen ja seurakuntayhtymän
muiden seurakuntien virastopalveluiden tehtäviin. Henkilöstövaikutuksia
tullaan käsittelemään yhteistyötoimikunnan seuraavassa kokouksessa.
Talousvaikutukset
Alueellisen keskusrekisterin tuotot ja kustannukset jaetaan mukana olevien
seurakuntien kesken suhteessa jäsenmäärään. Toimintavuoden jälkeen
tuotot ja kustannukset tarkistetaan tilinpäätöksestä ja maksetaan joko
jäsenosuuden palautusta tai peritään lisää maksua.
Kustannukset alueelliseen keskusrekisteriin kuulumisesta ovat talousarvion
mukaan 2,71 €/ jäsen vuonna 2021. Ensi vuoden kustannus määräytyy
suoraan tulevan talousarvion perusteella. Vuosikustannukset Naantalin
seurakunnan osalta ovat tämän vuoden talousarvion mukaan laskettuna noin
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31000 euroa. Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien osalta
vuosikustannukset ovat noin 39000 euroa.
Naantalin seurakuntayhtymän eri yksiköistä on siirtymässä eläkkeelle kaksi
osa-aikaista toimistosihteeriä. Osa-aikaisten toimistosihteerien
palvelussuhteet voidaan mahdollisesti jättää täyttämättä ja jakaa niiden
tehtäviä Naantalin seurakunnan toimistosihteereille. Näin henkilöstökuluissa
voitaisiin saada aikaan alueellisen keskusrekisterin vuosikustannuksia
vastaava säästö. Asiasta on käyty keskustelua kirkkoherrojen ja talousjohtajan
kesken.
Yhteisjohtokunta
Turun alueellisen keskusrekisterin toimintaa johtaa yhteisjohtokunta.
Alueellisen keskusrekisterin johtosäännön (esityslistan liite 3) mukaan
sopimuksen solmineiden seurakuntien kirkkovaltuustot/seurakuntayhtymien
yhteiset kirkkovaltuustot nimeävät Turun alueellisen keskusrekisterin
yhteisjohtokuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden tulisi olla
ensisijaisesti viranhaltijoita.
Naantalin seurakuntayhtymässä kirkonkirjojen pito kuuluu seurakunnille ja
näin ollen päätösvalta jäsenten nimeämisessä yhteisjohtokuntaan on
seurakuntaneuvostolla. Kun kirkonkirjojenpito seurakunnissa lakkaa vuoden
2022 alusta, olisi kuitenkin perusteltua, että Merimaskun, Naantalin ja
Rymättylän seurakunnat pyytäisivät yhteistä kirkkovaltuustoa nimeämään
yhteisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
yhteisjohtokuntaan. Näin menettely ei olisi ristiriidassa johtosäännön
sanamuodon kanssa. Yhteisjohtokunnan johtosääntöluonnos on esityslistan
liitteenä 4.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- --Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. liittyä Turun alueelliseen keskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen;
2. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan liittymissopimuksen;
3. merkitä tiedoksi Turun alueellisen keskusrekisterin tehtäväluettelon,
esimerkkisopimuksen, johtosäännön ja yhteisjohtokunnan
johtosääntöluonnoksen;
4. pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa varaamaan alueellisen keskusrekisterin
vuosikustannuksia vastaavan summan vuoden 2022 talousarvioon;
5. esittää Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien seurakuntaneuvostoille
sekä yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto nimeäisi
Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen jäsenen ja henkilökohtaisen
varajäsenen alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokuntaan.
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SN päätös:
Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1-5.
15.4.2021
1.-2. Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
3.-5. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).
Tiedoksi:
Lisätietoja:

Turun alueellinen keskusrekisteri, YKN, talousjohtaja,
Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien seurakuntaneuvostot
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi
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29 §
NIMIKKOSOPIMUKSEN SOLMIMINEN SUOMEN EV. LUT. KANSANLÄHETYKSEN KANSSA
Esittely:

Aikuistyön ja lähetystyön johtokunta on käsitellyt lähetystyön
nimikkolähettitilannetta kokouksessaan 4.2.2021/ 8 § - 9 §. Kooste
johtokunnan kokouksen pöytäkirjasta on esityslistan liitteenä 5.
Päättyneiden nimikkolähettisopimusten johdosta kohdentamattomia
lähetystyön talousarviovaroja on tällä hetkellä 19 000 €/ vuosi. Uusien
nimikkokohteiden saamiseksi vireillä on neuvottelut Suomen ev. lut.
Kansanlähetykset, Suomen Lähetysseuran, Lähetysyhdistys Kylväjän sekä
Evankelisen Lähetysyhdistys Elyn kanssa.
Aikuis- ja lähetystyön johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että Kia
ja Markus Syrjätien työn tukemiseksi solmitaan nimikkolähettisopimus
Suomen ev. lut. Kansanlähetyksen kanssa tukisummana 9000 euroa
vuodessa. Syrjäteiden työn esittely on esityslistan liitteenä 6.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Päätöksellä on välillisesti positiivisia lapsivaikutuksia.
--- --- ---

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto päättää
1. solmia esittelyn mukaisen nimikkosopimuksen Suomen Ev. lut.
Kansanlähetys ry:n kanssa;
2. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan nimikkosopimus.

SN päätös:
15.4.2021

Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1-2.

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
Tiedoksi:
Lisätietoja:

Aikuistyön ja lähetystyön johtokunta, lähetystyön työalavastaava ja
seurakuntasihteeri, Suomen Ev. lut Kansanlähetys ry
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi
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30§
LASTENOHJAAJAN VAKINAISTAMINEN
Viite:
Ark. 0.6.3
Ark. 0.6.5
Ark. 0.6.3.
Ark. 0.6.3.

Seurakuntaneuvoston kokous 21.11.2019/ 142 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 72/2019/19.12.2019
Seurakuntaneuvoston kokous 4.6.2020/ 41 §
Seurakuntaneuvoston kokous 10.9.2020/ 77 §

Esittely:

Seurakunnassa on ollut vakinaisesti täyttämättä lastenohjaajan palvelussuhde
edellisen työntekijän siirryttyä eläkkeelle vuonna 2020. Avoinna olevaa
tehtävää on hoitanut määräaikaisesti lastenohjaaja Anna Fagerström ensin
kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä ja sen jälkeen seurakuntaneuvoston
päätöksellä 30.6.2021 asti.
Määräaikaisuuden syynä oli korona-pandemian johdosta viivästynyt
henkilöstösuunnitelman päivitys. Henkilöstösuunnitelma on sittemmin
valmistunut osana seurakunnan uutta strategiaa. Henkilöstösuunnitelmassa
on linjattu, että määräaikaisesti täytetty lastenohjaajan tehtävä täytetään
vakituisesti tehtävänkuvalla, joka mahdollistaa muskareiden pitämisen ja
osallistumisen rippikoulutyöhön (seurakuntaneuvosto 10.9.2020/ 77 §).
Kasvatuksen työalajohtaja ja kirkkoherra ovat olleet erittäin tyytyväisiä
Fagerströmin työhön. Kasvatuksen työalavastaava esittää, että Fagerströmin
työsuhde vakinaistettaisiin. Fagerström on antanut suostumuksensa
vakinaistamiseen.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Lastenohjaajan palvelussuhteen vakinaistamisella on myönteisiä
lapsivaikutuksia.
--- --- ---

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Seurakuntaneuvosto päättää vakinaistaa Anna Fagerströmin toistaiseksi
voimassa olevaan lastenohjaajan kokoaikaiseen palvelussuhteeseen
1.7.2021 alkaen tehtävänkuvalla, joka mahdollistaa muskareiden
pitämisen ja osallistumisen rippikoulutyöhön;
2. Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen.

SN päätös:
15.4.2021

Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1-2.

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
Tiedoksi:
Lisätietoja:

Anna Fagerström, kasvatuksen työalajohtaja, henkilöstösihteeri,
talousjohtaja, kasvatuksen johtokunta
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi
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31§
DIAKONIATYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUMINEN
[…]

32 §
DIAKONIAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN
Esittely:

Naantalin seurakunnassa on neljä diakonian virkaa, joista yksi on tullut
avoimeksi 1.9.2021 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta
(seurakuntaneuvosto 15.4.2021/ 31 §).
Seurakunnan henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu taloudellisten
resurssien vähenemiseen siten, että tiukassa taloustilanteessa nyt avoimeksi
tullut diakonian virka voitaisiin tarvittaessa täyttää määräaikaisesti 2-3
vuodeksi. Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne ja Naantalin seurakunnan
jäsenmäärän kehitys eivät kuitenkaan tässä vaiheessa luo säästöpaineita.
Seurakunnan diakoniatyön laadukas hoitaminen edellyttää, että siihen on
varattuna riittävästi työntekijäresursseja. Siksi on perusteltua julistaa
avoimeksi tullut diakonian virka haettavaksi.
Johtava diakoniatyöntekijä ja kirkkoherra ovat valmistelleet seuraavan
hakuilmoituksen:
--- --- --Naantalin seurakunnassa on haettavana
DIAKONIAN VIRKA
Virka täytetään 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Naantalin seurakunnan kasvavalla ja nopeasti kehittyvällä alueella asuu
15500 ihmistä. Haemme nelihenkiseen tiimiimme henkilöä, joka uskaltaa olla
erityisesti heidän rinnallaan, joille vauhti on joskus liian kova ja raskas tai joita
on kohdannut äkillinen kriisi. Viran hoitaminen vaatii joustavuutta ja
muutosvalmiutta, taitoa sekä itsenäiseen työskentelyyn että koko
työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa toimimiseen. Laaja-alaisen diakonisen
asiakastyön lisäksi työhön kuuluu vapaaehtoisten koordinointi ja tarvittaessa
ilta-, leiri- ja viikonlopputyötä sekä rippikoulutyötä. Hyvä sosiaalisen median
osaaminen katsotaan eduksi, mutta rohkeus kohdata ihminen kristillisten
arvojen mukaisesti on edelleen kaikkein tärkeintä.
Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen mukainen kelpoisuus
(kirkkohallituksen yleiskirje 26/2020). Tehtävään valitun tulee olla konfirmoitu
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evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Tehtävän palkkaus on kirkon
virkaehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen.
Valittavan on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote sekä todistus terveydentilasta. Viran täyttämisessä sovelletaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Viran hakuaika päättyy 14.5.2021 klo 15:00. [Ohjeet hakemisesta ja lisätietojen
antajien yhteystiedot.]
--- --- --Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta. Jotta
mahdollisimman monet hakijat ehtisivät reagoida ilmoitukseen, on
perusteltua pidentää hakuaikaa minimiä pidemmäksi.

Päätösehdotus

Diakoniatyöntekijän valintaa valmistelemaan tarvitaan erillinen työryhmä.
Valmistelutyöryhmään olisi perusteltua valita kirkkoherran ja johtavan
diakoniatyöntekijän lisäksi kolme luottamushenkilöjäsentä.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Diakonian viran täyttämisellä on myönteisiä lapsivaikutuksia.
--- --- --Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto
1. päättää julistaa diakonian viran haettavaksi 14.5.2021 klo 15:00
päättyvällä hakuajalla;
2. päättää, että virassa on kuuden kuukauden koeaika;
3. toteaa, että virkaan valittavan tulee esittää ennen valinnan
vahvistamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
sekä rikosrekisterilain 6:2§:n mukainen rikosrekisteriote;
4. valtuuttaa kirkkoherran ja johtavan diakoniatyöntekijän julkaisemaan
hakuilmoituksen seurakunnan ilmoitustaululla, seurakunnan
internetsivuilla, kirkon rekrytoinnin internetsivuilla sekä Kotimaalehdessä;
5. päättää valita valmistelutyöryhmän valintaa valmistelemaan.

Käsittely:

Erkki Rantanen ehdotti, että valmistelutyöryhmään valitaan kirkkoherra,
johtava diakoniatyöntekijä, seurakuntaneuvoston työjaoston jäsenet sekä
diakoniatyön ja sielunhoidon johtokunnan puheenjohtaja Marja Kouvo.
Tommy Björkskog kannatti esitystä.

SN päätös:
15.4.2021

Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1-4 sekä valitsi valintaa
valmistelevaan valmistelutyöryhmään kirkkoherran, johtavan
diakoniatyöntekijän, seurakuntaneuvoston työjaoston jäsenet sekä
diakoniatyön ja sielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan Marja Kouvon.
1-4. Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
5. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).
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Tiedoksi:
Lisätietoja:

johtava diakoniatyöntekijä, diakonian ja sielunhoidon johtokunta,
henkilöstösihteeri, talousjohtaja
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi
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33 §
SEURAKUNTASIHTEERIN TYÖVAPAA-ANOMUS
[…]

34 §
NAANTALIN SEURAKUNNAN YHTEISET TAVOITTEET VUODELLE 2022
Esittely:

Naantalin seurakunnan toiminnan suunnittelun pohjana on
seurakuntaneuvoston hyväksymä strategia. Kalenterivuodeksi laadittavan
toimintasuunnitelman tavoitteet nousevat voimassa olevasta strategiasta.
Seurakunnan toimintasuunnitelmaa on viime vuosina laadittu yhteistyössä
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken. Korona-pandemian vuoksi
tänä vuonna on menetelty niin, että kirkkoherra on keskustellut vuoden 2022
tavoitteista erikseen työalavastaavien ja seurakuntaneuvoston työjaoston
kanssa.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- ---

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Seurakuntaneuvosto päättää toimintasuunnitelman 2022 yhteisiksi
tavoitteiksi ”Huomioimme toiminnassamme Naantalin asuntomessut” ja
”Vahvistamme seurakuntaan muuttaneiden ja liittyneiden jäsenyyttä”.
2. Seurakuntaneuvosto antaa johtokunnille ja työalavastaaville tehtäväksi
laatia alaistensa kustannuspaikkojen talousarvion 2022 tavoiteosa
yhteisten tavoitteiden pohjalta siten, että ainakin toinen niistä on osana
kustannuspaikan tavoitteita. Lisäksi kustannuspaikoilla voi olla omia
tavoitteita.

Käsittely:

Kirkkoherra teki keskustelun jälkeen seuraavan muutetun
päätösehdotuksen:
Kirkkoherran muutettu päätösehdotus:
1. Seurakuntaneuvosto päättää toimintasuunnitelman 2022 yhteisiksi
tavoitteiksi ”Huomioimme toiminnassamme Naantalin asuntomessut” ja
”Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä
aktiivisesti seurakunnan toimintaan”.
2. Seurakuntaneuvosto antaa johtokunnille ja työalavastaaville tehtäväksi
laatia alaistensa kustannuspaikkojen talousarvion 2022 tavoiteosa
yhteisten tavoitteiden pohjalta siten, että ainakin toinen niistä on osana
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kustannuspaikan tavoitteita. Lisäksi kustannuspaikoilla voi olla omia
tavoitteita.
SN päätös:
15.4.2021

Seurakuntaneuvosto hyväksyi muutetut päätösehdotukset 1-2.

1. Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle
2. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).
Tiedoksi:
Lisätietoja:

Työalavastaavat
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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35 §
SEURAKUNTANEUVOSTON ALAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMAT (ei julkisuuteen)
[…]

36 §
KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE 18.4.-30.6.2021
Viite:
Ark. 0.1.4
Ark. 0.6.5
Ark. 0.6.3.

Esittely

Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2020
Hiippakuntadekaanin viranhaltijapäätös 3.11.2020
Kirkkoherran viranhaltijapäätös 42/2020/23.12.2020
Seurakuntaneuvoston kokous 18.2.2021/ 16 §

Kirkkohallituksen tehtävänä on määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja
on päiväjumalanpalveluksissa kannettava. Seurakuntaneuvosto vahvistaa
suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista,
joita kirkkohallitus ei ole määrännyt. (KL 22:2§ 1 mom 9 kohta; KJ:2:8).
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 28/2020 on lueteltu kirkkohallituksen
vuodelle 2021 määräämät kolehtikohteet. Päivään sidottujen
kolehtikohteiden lisäksi yleiskirjeessä on määrätty ajanjaksoon sidotut
kolehdit, jotka kannetaan seurakunnan kolehtisuunnitelmassa tarkemmin
määriteltyinä päivinä. Nyt laadittavan kolehtisuunnitelman ajalle näistä
osuvat seuraavat:
- Tammi-maaliskuussa: Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille
Kirkkohallituksen kautta
- Huhti-toukokuussa: Kirkon ulkosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen kautta.
- Touko-syyskuussa: Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme
tiekirkkotoiminnan tukemiseen Kirkkohallituksen kautta
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 28/2020 muistutetaan edelleen, että
seurakuntien kolehtisuunnitelmiin sijoitetaan myös tuomiokapitulien
määräämät kohteet. Lisäksi yleiskirje sisältää 32 kolehtisuositusta, jotka
kirkkohallitus ilmoittaa harkittaviksi kolehtisuunnitelmia varten.
Hiippakuntadekaani Mari Leppänen on viranhaltijapäätöksessään 3.11.2020
päättänyt Turun arkkihiippakunnan hiippakunnallisista kolehdeista.
Varsinaiset hiippakunnalliset kolehdit osuvat vuoden 2021 jälkipuoliskolle.
5.9.2021 Hiippakunnallinen kolehti pyhiinvaellustoiminnan tukemiseen
7.11.2021 Hiippakunnallinen kolehti diakoniatyön tukemiseen
Kirkkoherra on päättänyt alkuvuoden 2021 kolehdeista
viranhaltijapäätöksillään seuraavasti:
Päivä

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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1.1.
vapaa
Kauneimmat Joululaulut -keräykseen
Suomen Lähetysseuran kautta.
3.1.
vapaa
Kauneimmat Joululaulut -keräykseen
Suomen Lähetysseuran kautta.
6.1.
kh:n
Jumalan rakkaus ylittää kaikki raja-aidat – kolehti
määräämä seurakuntatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.
Suomen Lähetysseura ry.
10.1.
vapaa
Suomen Merimieskirkko ry:n työn tukemiseen
17.1.
vapaa
Suomen Merimieskirkko ry:n työn tukemiseen
24.1.
kh:n
Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen
määräämä Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto ry.
31.1.
vapaa
Medialähetys Sanansaattajat ry:n työn tukemiseen.
7.2.
kh:n
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla:
määräämä ikäihmiset kriisin keskellä. Kirkkopalvelut ry.
14.2.
kh:n
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon /
määräämä katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi. Kirkon
Ulkomaanapu.
Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 18.2.2021/ 16 § vahvistanut
seuraavan kolehtisuunnitelman:
Päivä Tyyppi
21.2. kh:n
määräämä
28.2. vapaa
7.3.
kh:n
määräämä
14.3.

vapaa

21.3.

kh:n
määräämä

28.3.

kh:n
määräämä
vapaa

Kohde
Maahanmuuttajatyöhön ulkomailla. Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry.
Yhteisvastuukeräykselle
Satelliittitelevisiotyön tukemiseen Lähi-idässä ja
Pohjois-Afrikassa Medialähetys Sanansaattajien
kautta. Medialähetys Sanansaattajat ry.
El Salvadorin kumppanuuskirkon hyväksi Turun
arkkihiippakunnan kautta
Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja
opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja
opiskelijoiden valtakunnallisien tapahtumien ja leirien
järjestämiseen.
Köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa. Kirkon
Ulkomaanapu.
Yhteisvastuukeräykselle.

vapaa

Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle

vapaa

Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle

kh:n
määräämä

Jeesuksen pelastustyö kuuluu kaikille -kolehti
haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja lasten
hyväksi tehtävään työhön. Suomen Lähetysseura ry

to
1.4.
pe
2.4.
la
3.4.
4.4.
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ma
vapaa
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille
5.4.
Kirkkohallituksen kautta.
11.4. kh:n
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan. Suomen
määräämä Pipliaseura ry.
Seuraavat tahot ovat lähettäneet Naantalin seurakunnalle kolehtianomuksen:
22.06.
01.08.
21.08.
20.09.
21.09.

07.10.
12.10.
14.10.
20.10.
23.10.
23.10.
23.10.
27.10.
27.10.
28.10.

29.10.
30.10.
05.11.
06.11.
10.11.
16.11.
18.11.
20.11.

Partaharju-säätiö, lasten ja nuorten leiri- ja retkeilytoiminnan
tukemiseen
Suomen Idäntyö UP ry.
Raamatunlukijain Liitto ry
Kristillinen Työväen Liitto ry
Opetus- ja traumatyö pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
keskuudessa Berliinissä, Sakssa, Suomen luterilainen
evankeliumiyhdistys (Sley)
Helsingin Raamattukoulu
Suomen Merimieskirkko
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry
Open Doors, vainottujen kristittyjen tukemiseen
Kansan Raamattuseura
Diakonialaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskus
Wycliffe Raamatunkääntäjät
Naisteologit ry
Livekirkko Oy
Kirkkopalvelut, valtakunnallisen elintarvikejakelun
koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan
turvaamiseen ja tehostamiseen
Suomen ev.lut Opiskelija-Koululaislähetys (OPKO)
Kristityt yhdessä ry:n rukoustyöhön, Radio Dei
Tuomasyhteisö ry
Medialähetys Sanansaattajat
Suomen evankelis-luterilaisen luostarin tuki ry, Enonkosken
luostariyhteisö
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry
Livekirkko ry (vetoomus myös 27.10.)
Suomen Valkonauhaliitto ry

Korona-pandemian johdosta jumalanpalvelukset toteutetaan striimattuina
ilman läsnäolevaa seurakuntaa ainakin 30.4.2021 asti. Striimatuissa
jumalanpalveluksissa voidaan informoida vain sellaisista keräyskohteista,
joilla on voimassa oleva rahankeräyslupa. Tämä tulee ottaa huomioon
kolehtikohteita valittaessa.
Kolehtisuunnitelmaan ajalle 18.4.-30.6.2021 on koottu kirkkohallituksen
määräämät kolehdit sekä kirkkoherran ehdotus vapaitten kolehtien kohteista:
Päivä
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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su 18.4.
vapaa/
Kirkon ulkosuomalaistyöhön
ajankohtaan Kirkkohallituksen kautta
sidottu
su 25.4.
vapaa
Kirkkopalvelut ry/ valtakunnallisen
elintarvikejakelun koordinoinnin sekä
seurakuntien ruokapankkitoiminnan
turvaamiseen ja tehostamiseen
su 2.5.
vapaa/
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja
ajankohtaan maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen
sidottu
Kirkkohallituksen kautta
su 9.5.
kh:n
Kristillisen spirituaaliteetin vaalimiseen
määräämä
mm. kouluttamalla retriittiohjaajia ja
tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä
seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten
kouluttajien kanssa. Hiljaisuuden Ystävät ry.
to 13.5.
vapaa
Partaharju-säätiö, lasten ja nuorten leiri- ja
Helatorstai
retkeilytoiminnan tukemiseen
su 16.5.
vapaa/ kh:n
Seurakuntaelämän kehittämiseen Hengen
määräämä
uudistus kirkossamme ry:n kautta, mm.
(siirretty
kirkon tulevaisuutta luotaavan teologisen
30.5.)
hankkeen kehittämiseksi. Hengen uudistus
kirkossamme ry.
su 23.5.
kh:n
Evankeliumin sanoma kuuluu kaikille määräämä
kolehti evankelioimistyöhön ja teologiseen
koulutukseen Suomen Lähetysseuran
kautta. Suomen Lähetysseura ry.
la 29.5. (TVvapaa
Suomen Merimieskirkko ry:n työn
nauhoitus)
tukemiseen
su 30.5.
vapaa
Viron kirkon Sakun seurakunnan toiminnan
(TV-messu)
(siirretty
tukemiseen
16.5.)
su 6.6.
kh:n
Koulutuksen mahdollistamiseen ja
määräämä
tukemiseen kehitysmaissa. Kirkon
Ulkomaanapu.
su 13.6.
vapaa
Suomen Lähetysseuran Ympäristöpankille
(musiikkiilmastonmuutoksen uhrien tukemiseksi
juhlien jp)
su 20.6.
kh:n
Lasten ja nuorten yksinäisyyden
määräämä
torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n
kautta. Lasten ja nuorten keskus ry.
la 26.6.
vapaa
Raamatunlukijain Liitto ry
su 27.6.
vapaa
Suomen evankelis-luterilaisen luostarin tuki
ry, Enonkosken luostariyhteisö
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
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Päätöksellä on positiivisia lapsivaikutuksia. Kolehtisuunnitelmassa on monia
kohteita, joista lapset ja perheet hyötyvät.
--- --- --Päätösehdotus:

SN päätös:
15.4.2021

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto
1. hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 18.4.-30.6.2021 ja
2. antaa kirkkoherralle valtuudet muuttaa kolehtisuunnitelmaa tarvittaessa.
Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1-2.

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle.
Tiedoksi:

pääkirjanpitäjä, suntiot

Lisätietoja:

Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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37 §
EDUSTAJAN VALITSEMINEN LASTEN JA NUORTEN KESKUS RY:N KOKOUKSEEN
Esittely:

Päätösehdotus:

Seurakuntaan on saapunut kutsu Lasten ja nuorten keskus ry:n kokoukseen.
Yhdistyksen kokous pidetään perjantaina 21.5.2021 klo 13-15. Kokous
järjestetään Helsingissä, mutta vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen
osallistujia kannustetaan liittymään kokoukseen etäyhteyksin Zoom-alustaa
käyttäen.
Kasvatuksen työalajohtaja ehdottaa, että nuorisotyönohjaaja Timo
Havukainen valittaisiin seurakunnan edustajaksi Lasten ja nuorten keskus ry:n
kokoukseen.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Edustajan valitsemisella Lasten ja nuorten keskus ry:n kokoukseen on
välillisesti positiivisia lapsivaikutuksia.
--- --- --Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto valitsee kokousedustajan Lasten ja nuorten keskus
ry:n kokoukseen.

Käsittely:

Erkki Rantanen ehdotti, että seurakuntaneuvosto valitsee Timo Havukaisen
kokousedustajaksi Lasten ja nuorten keskus ry:n kokoukseen.

SN päätös:
15.4.2021

Seurakuntaneuvosto valitsi Timo Havukaisen kokousedustajaksi Lasten ja
nuorten keskus ry:n kokoukseen.
Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle

Tiedoksi:
Lisätietoja:

valittu henkilö, kasvatuksen työalajohtaja
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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38 §
EDUSTAJAN VALITSEMINEN KIRKKOPALVELUT RY:N KOKOUKSEEN
Esittely:

Seurakuntaan on saapunut kutsu Kirkkopalvelut ry:n kokoukseen perjantaina
21.5.2021 klo 12. Kokous pidetään Teams-etäkokouksena.
Ennen kokousta hiippakunnilla ja jäsenjärjestöillä on mahdollisuus
ryhmäkeskusteluihin koskien valtuuston jäsenten valintoja kello 11 alkavissa
tapaamisissa. Teams-linkki ryhmäkeskusteluihin ja yhdistyksen kokoukseen
sekä kokousmateriaali lähetetään 10.5.2021 kokousedustajille.
Seurakunnan edustajaksi Kirkkopalvelut ry:n kokoukseen olisi luontevaa valita
luottamushenkilö, jonka aikatauluun etäkokous sopii.
--- --- --Arvio lapsivaikutuksista (KJ 23 luku 3 §):
Välitöntä vaikutusta ei ole.
--- --- ---

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto valitsee kokousedustajan Kirkkopalvelut ry:n
kokoukseen.

Käsittely:

Erkki Rantanen ehdotti, että seurakuntaneuvosto valitsee Tommy
Björkskogin kokousedustajaksi Kirkkopalvelut ry:n kokoukseen.

SN päätös:
15.4.2021

Seurakuntaneuvosto valitsi Tommy Björkskogin kokousedustajaksi
Kirkkopalvelut ry:n kokoukseen.
Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle

Tiedoksi:
Lisätietoja:

valittu henkilö
Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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39 §
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
[…]
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40 §
MUUT ASIAT
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41 §
ILMOITUSASIAT
41 §: 1

TALOUSTILANNE

41 §: 2

SEURAKUNNAN JÄSENTILANNE AJALLA 01.02.-31.03.2021
- kastetut:
7
- kuolleet:
14
- seurakuntaan muuttaneet:
52
- seurakunnasta muuttaneet:
34
- kirkkoon liittyneet:
2
- kirkosta eronneet:
5
- muut tapahtumat:
3
Muutos tarkastelukaudella yhteensä:
11
Seurakunnan jäsenmäärä 31.03.2021:

41 §: 3

11 460

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEET
Yleiskirjeet ovat luettavana internetosoitteessa
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet,
johon pääsee myös verkkosivujen www.naantalinseurakunnat.fi kautta
sivulta Info ja asiointi / Luottamushenkilöille.
Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2021
Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2020

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2021
Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2021
Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2021
Hiilineutraalisuusavustus 2021-202
Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2021
Ennakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain muutoksesta
Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2021
Esitykset Pro Ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2021
Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2021
Sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 alkaen
Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2021
Väliaikainen määräys sähköisten kokousten järjestelyistä
Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2021
Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2021
Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2021
41 §: 4

TUOMIOKAPITULIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA KIRJEET
-

-

41 §: 5

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin istunto 04.03.2021/
§ 83:
Viranhoitomääräys Riikka Hietaselle Naantalin seurakunnan
seurakuntapastorin (II) virkaan 1.5.2021 lukien
Hiippakuntapastori Pauliina Järvisen viranhaltijapäätös 12.3.2021:
Osa-aikainen (80%) viranhoitomääräys Eivor Pitkäselle Naantalin
seurakunnan vt. seurakuntapastoriksi ajalle 5.4.-30.4.2021.

TELEVISIOJUMALANPALVELUKSET
Naantalin seurakunnasta televisioidaan toukokuussa kaksi jumalanpalvelusta.
Lauantaina 29.5.2021 taltioidaan Merisalin terassilla veneilykauden
aloitusjumalanpalvelus, joka lähetetään sunnuntaina 13.6.2021 klo 10.
Sunnuntaina 30.5.2021 klo 10 tulee suorana lähetyksenä Naantalin kirkosta
Suomen Liikemiesten Lähetysliiton juhlajumalanpalvelus.
--- --- ---

Päätösehdotus:

Kirkkoherran päätösehdotus:
Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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SN päätös:
Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
15.04.2021
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lisätietoja:

Kirkkoherra Jani Kairavuo, puh. 040 130 8310, jani.kairavuo@evl.fi
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42 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
43 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

