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25. §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.10.
26. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

27. §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

28. §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN
Puheenjohtajan esitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja sovitaan tarkastusaika ja nähtävillä oloaika.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Mari Käyhkö ja Juho Käyhkö.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen 3.5.2021, pöytäkirja on nähtävillä
tarkastuksen jälkeen seuraavat kaksi viikkoa 17.5.2021 asti.

29. §
TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN TILANNE
Puheenjohtaja jakoi kokouksessa liitteen talousarviomäärärahojen ajantasaisesta
tilanteesta.
Todettiin korona-ajan rajoitusten näkyvän talousarviomäärärahojen käytössä kuluvana
vuonna.
Päätös
Jaetaan herkkupussit sanoman kanssa koulunsa päättäville ja päivähoitolapsille, 200 €
siirretään määräraha kohteista äitienpäivä ja kirkkokyydit.
Järjestetään pihatapahtuma perheille heinäkuussa 150 €, siirretään kohteesta perheiden
kevättapahtuma,
kesäkirkko luonnon helmassa 4.7.2021, siirretään kohteesta Marian päivän kalalounas 70 €
ja leiripäivä ikäihmisille, jossa mukana lähetystyö, 70 €, siirretään kohteista Marian päivän
kalalounas ja kirkkokahvit sanajumalanpalvelusten yhteydessä.

30. §
KORONA-AJAN TOIMINTA
Puheenjohtaja selosti kokouksessa korona-ajan toimintaa paikkakunnalla seurakunnassa.

31. §
PIIRINEUVOSTON JÄSENEN OSALLISTUMINEN SAVONRANNAN
TYÖNTEKIJÄKOKOUKSIIN
- 3 kertaa vuodessa
Päätös
Päätettiin hyväksyä piirineuvoston jäsenen osallistuminen Savonrannan
työntekijäkokouksiin kolmesti vuodessa, tammi- touko ja syyskuun kokouksiin.
Piirineuvoston jäsenten osallistuminen kierrätetään, Maija Vartiainen aloittaa.

32. §
HELATORSTAI JA KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄ
Puheenjohtaja tiedotti kokouksessa helatorstain toiminnasta.
Päätös
Kaatuneitten muistopäivänä järjestetään kunniakäynti muistomerkillä ja sankarihaudalla,
lähtö klo 11 kirkon edestä, toteutus liitteen 1 loppuosan mukaisesti koronarajoitukset
huomioiden.

33. §
TULEVAA TOIMINTAA
Puheenjohtaja selosti kokouksessa tulevaa toimintaa
- äitienpäivä 9.5.
- hautausmaatalkoot 6.5.
- ikäkausisyntymäpäivät 18. klo 10–16 ja 22.5. klo 10-16, kutsutaan puhelimella
- varhaisnuorten Seppo-leiri 10.–11.6.

34. §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Puheenjohtaja selosti kokouksessa muita mahdollisia asioita:
- nuoren palkkaaminen pitämään kirkko auki kerran viikossa

35. §
ILMOITUSASIAT
Puheenjohtaja selosti kokouksessa ilmoitusasioita.
- lohtuhuivit
- diakonian pop up -tapahtuma kerran kuukaudessa

36. §
KOKOUSAIKATAULUT
Päätös
Seuraava piirineuvoston kokous pidetään maanantain 23.8.2021 klo 15,
kokous aloitetaan hautausmaakatselmuksella kappelin edestä. Muut kokoukset sovitaan
myöhemmin.

37. §
TEKSTINLUKIJAT
Liitteen 2 mukaisesti.

38. §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.46.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja on tarkastettu 3.5.2021.

,
Anna-Mari Käyhkö

.
Juho Käyhkö

