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§ 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus   asia n:o 1 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:32 ja Virpi Pirjetä piti kokouksen alkuhar-
tauden.  

 
 

  
 
§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  asia n:o 2 

 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saa-
puvilla (KL 7:4). 

Kutsu johtokunnan jäsenille on toimitettava kirjallisesti viimeistään neljä (4) päivää en-
nen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asioista. 

Tieto kokouksesta on samalla tavalla toimitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, 
kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalle edustajalle sekä niille viranhaltijoille, joilla 

on oikeus olla kokouksessa läsnä ja käyttää siinä puhevaltaa. (Jhtk os 5:2-3). 

 
Kokouskutsut lähetettiin sähköpostilla johtokunnan jäsenille 04.02.2021. 

 
Suoritetun nimenhuudon mukaan läsnä oli 6 johtokunnan jäsentä ja kirkkoneu-
voston edustaja. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaisek-
si. 
 
 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 
 
 

 
§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen  asia n:o 3 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan 
tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Martti Ha-
kolaa ja Maria-Elina Heikkilää. 
 
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.  
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.     
 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Martti Hakola ja Maria-Elina Heikkilä. 
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§ 4 Pöytäkirjan nähtävillä olo   asia n:o 4 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kasvatuksen johtokunnan tarkastettu pöytä-
kirja on nähtävillä 11.02. – 25.02.2021 kirkkoherranvirastossa virka-aikana klo 
9–13. 
 
 
Päätös:  Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 

 
 

 
§ 5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  asia n:o 5 
  

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) hy-
väksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

 
 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 
Liite 1 /Kasvatuksen Jhtk 09.02.2021 § 5 
 
 
 
 
§ 6 Rippikoulun toimintakertomus ja arviointi v. 2020  asia n:o 6 
 

Seurakuntapastori Virpi Pirjetä esittelee hyväksyttäväksi viime vuoden rippikou-
lutyön toimintakertomuksen (liite 2). Toimintakertomuksesta käy ilmi rippikoulu-
työn viime vuoden tapahtumat ja muut toiminnat sekä niihin osallistuneiden lu-
kumäärä. Johtokunta keskustelee ja tekee arvion, miten toiminta on toteutunut 
toimintasuunnitelman mukaisesti (liite 3). 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kasvatuksen johtokunta arvioi viime vuoden 
rippikoulutyön toimintaa ja hyväksyy toimintakertomuksen ja esittää sen edel-
leen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. 
 
   
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 
 
Liitteet 2, 3 /Kasvatuksen jhtk. 09.02.2021 § 6 
Lava-harkinta: harkittu, ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: - 
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§ 7 Nuorisotyön toimintakertomus ja arviointi v. 2020  asia n:o 8 
 

Nuorisotyönohjaaja Elisa Lemmetty esittelee hyväksyttäväksi viime vuoden nuo-
risotyön toimintakertomuksen (liite 4). Toimintakertomuksesta käy ilmi nuoriso-
työn viime vuoden tapahtumat ja muut toiminnat sekä niihin osallistuneiden lu-
kumäärä. Johtokunta keskustelee ja tekee arvion, miten toiminta on toteutunut 
toimintasuunnitelman mukaisesti (liite 5). 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kasvatuksen johtokunta arvioi viime vuoden 
nuorisotyön toimintaa ja hyväksyy toimintakertomuksen ja esittää sen edelleen 
kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. 
 
   
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 
Liitteet 4, 5 /Kasvatuksen jhtk. 09.02.2021 § 7 
Lava-harkinta: harkittu, ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: - 
 
 
 
 
§ 8 Varhaisnuorisotyön toimintakertomus ja arviointi v. 2020 asia n:o 7 
 

Vs. varhaisnuorisotyönohjaaja Katariina Salo esittelee hyväksyttäväksi viime 
vuoden varhaiskasvatuksen toimintakertomuksen (liite 6). Toimintakertomuk-
sesta käy ilmi varhaisnuorisotyön viime vuoden tapahtumat ja muut toiminnat 
sekä niihin osallistuneiden lukumäärä. Johtokunta keskustelee ja tekee arvion, 
miten toiminta on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti (liite 7). 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kasvatuksen johtokunta arvioi viime vuoden 
varhaisnuorisotyön toimintaa ja hyväksyy toimintakertomuksen ja esittää sen 
edelleen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. 
 
   
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 
Liitteet 6, 7 /Kasvatuksen jhtk. 09.02.2021 § 8 
Lava-harkinta: harkittu, ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: - 
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§ 9 Varhaiskasvatuksen toimintakertomus ja arviointi v. 2020  asia n:o 6 
 

Kasvatuksen pappi Virpi Pirjetä esittelee hyväksyttäväksi viime vuoden varhais-
kasvatuksen toimintakertomuksen (liite 8). Toimintakertomuksesta käy ilmi var-
haiskasvatuksen viime vuoden tapahtumat ja muut toiminnat sekä niihin osallis-
tuneiden lukumäärä. Johtokunta keskustelee ja tekee arvion, miten toiminta on 
toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti (liite 9). 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kasvatuksen johtokunta arvioi viime vuoden 
varhaiskasvatuksen toimintaa ja hyväksyy toimintakertomuksen ja esittää sen 
edelleen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. 
 
   
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 
Liitteet 8, 9 /Kasvatuksen jhtk. 09.02.2021 § 9 
Lava-harkinta: Harkittu. Lapsivaikutuksia tulee olemaan vuonna 2021 ja ne tulee ottaa huo-
mioon perustoiminta säilyttäen. 
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: - 
 
 
 
 
§ 10 Kasvatuksen talouden toteuma v. 2020                 asia n:o 10 
 

Seurakuntapastori Virpi Pirjetä esittelee hyväksyttäväksi arvion viime vuoden 
kasvatuksen talouden toteutumasta. (liite 10, 11). Johtokunta keskustelee siitä 
ja hyväksyy sen ja esittää sen edelleen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kasvatuksen johtokunta arvioi kasvatuksen 
talouden toteumaa ja hyväksyy arvion siitä ja esittää sen edelleen kirkkoneu-
vostolle hyväksyttäväksi. 
 
   
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 
Liitteet 10,11 /Kasvatuksen jhtk. 09.02.2021 § 10 
Lava-harkinta: harkittu, ei vaikutuksia. 
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: - 
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§ 11 Muut mahdolliset asiat    asia n:o 11 
 
 Puheenjohtajan päätösesitys:  
 
 Päätös:  
 
Lava-harkinta: -                  
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: - 
 
 
§ 12 Ilmoitusasiat     asia n:o 12 
 
 Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi johtokunnal-

le. 
  
 

Päätös: Puheenjohtaja ilmoittaa, että johtokunnan seuraava kokous järjeste-
tään 20.5.2021 klo 17:30 Oitin seurakuntatalolla. 

 
Lava-harkinta: - 
Toimenpiteet: - 
Muutoksenhaku: - 
 
 
 
 
§ 13 Muutoksenhaun ohjeistaminen    asia n:o 13 

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen KL 23:5 § 
mukaisen muutoksenhakukiellon (liite 12). 

 
 
 
 
§ 14 Kokouksen päättäminen   asia n:o 14 
 Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19:16. 


