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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2

Läsnä:

Niittynen, Ville
Ainasoja, Merja
Andersson, Jari
Erkkilä, Raimo
Gustafsson, Irja
Hyppönen, Sirpa
Järvinen, Jarkko
Laitinen, Aila
Laitinen, Johanna
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Nevalainen, Paavo
Rantala, Anniina
Tiainen, Minna
Röyskö, Maj

puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Poissa:

Saarinen, Jasper

jäsen

§ 86
KOKOUKSEN AVAUS ja SIHTEERIN VALINTA
Puheenjohtaja piti alkuhartauden. Veisattiin virsi 514. Nuorisotyönohjaaja Johanna Paloposki toi terveisiä partiolaisten Roihu-leiriltä.
Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Kaarinan seurakunnan seurakuntasihteeri Maj Röyskö.

§ 87
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 88
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Järvinen ja Aila Laitinen.

§ 89
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Pykälään 93 kirjataan pöydille jaetut lisäykset ja kaksi liitettä.

§ 90
LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIASTA
Seurakuntayhtymän kiinteistötoimi ja kiinteistölautakunta ovat laatineet
uuden, esityslistan mukana lähetettävän kiinteistöstrategian ja pyytävät
strategiasta lausuntoa.
Esitys:

Seurakuntaneuvoston mielestä kiinteistöstrategia on kokonaisuudessaan
laadukas, realistinen ja kompakti.
Uhkakuvat ja kiinteistöstrategiassa kuvatut tulevaisuuden taloudelliset
riskit on otettava erittäin vakavasti.
Sijoituskiinteistöt on hyvä eriyttää talousarviossa omaksi kokonaisuudekseen strategiassa esitetyllä tavalla.
Lisäksi seurakuntaneuvosto toivoo, että jatkossa luovutaan rohkeasti
niistä kiinteistöistä, jotka täyttävät strategiassa mainitut luopumiskriteerit.
Seurakuntaneuvosto yhtyy myös leirikiinteistöjen osalta tehtyyn kiinteistöstrategia-esitykseen.
Tiedoksi: kiinteistötoimisto
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 91
HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
Esitys Kaarinan seurakunnan koulutussuunnitelmaksi lähetetään esityslistan mukana (Liite 1 § 91). Koulutukseen käytettävissä oleva laskennallinen summa on ensi vuonna 6945 €.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2017 koulutussuunnitelman liitteen 1 § 91 mukaisesti.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska osa
koulutuksista parantaa lasten parissa tehtävän työn laatua.
Tiedoksi: työntekijät sähköpostilla, yhteinen kirkkoneuvosto, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan. Kalle Toivon koulutuksen hyväksymisellä on edellytyksenä, että tuomiokapituli antaa hänelle virkamääräyksen Kaarinan
seurakunnan seurakuntapastorin virkaan.

§ 92
VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on käynnissä seurakunta- ja yhtymärakenteen kehittämishanke.
Sen toteutumisen aikataulusta ei ole varmuutta, mutta seurakuntayhtymän jatkovalmisteluryhmä on tammikuussa 2016 esittänyt arvion aikataulusta, jonka mukaan mahdolliset seurakuntaliitokset ja muut muutokset voisivat astua voimaan aikaisintaan 1.1.2018. Myös aikataulun viivästymistä voidaan pitää mahdollisena.
Pastori Eero Heino jäi eläkkeelle 1.4.2016 ja Kaarinan seurakunnan on
sen vuoksi täyttämätön seurakuntapastorin virka (IV).
Seurakunta- ja yhtymärakenteen kehittämishankkeen vuoksi on järkevää
täyttää kyseinen virka vain määräajaksi ja vasta myöhemmin tehdä pysyväisluonteisempia ratkaisuja.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto pyytää tuomiokapitulilta, että se antaisi määräaikaisen virkamääräyksen Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan pastori, FM Kalle Toivolle ajalle 1.1.2017 – 31.5.2018.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä seurakuntapastorin tehtävien
vaativuus ja palkka määritellään palkkaluokan 601/60 mukaisesti.
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Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 93
ESITYS ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE (salassa pidettävä)

§ 94
POIKKEUKSIA JUMALANPALVELUSAJOISSA JA – PAIKOISSA
Kirkkojärjestyksen mukaan päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan
kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita,
seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään, KJ 2: 2§.
Päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä klo 10, KJ 2: 3§. Selityksessä
todetaan: määrite ”yleensä” tarkoittaa, että päiväjumalanpalvelus tilapäisesti voidaan pitää muunakin aikana ilman erillistä tuomiokapitulille
alistettavaa päätöstä.
Kaarinan seurakunnassa pidetään jumalanpalveluksia pääsääntöisesti
seuraavasti: Kaarinan kirkossa on jumalanpalvelus sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä klo 10; Kuusiston kirkossa on jumalanpalvelus
yleensä klo 12.30 kuukauden 1. ja 3. sunnuntai.
Muissa tiloissa ei järjestetä säännöllisiä jumalanpalveluksia.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan pääjumalanpalveluksien poikkeavista ajoista ja paikoista marras- joulukuussa 2016 seuraavasti:
Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus klo 12.30 Kuusistossa,
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Kuusistossa,
Jouluaamun jumalanpalvelukset klo 7 Kuusistossa
Jouluaamun jumalanpalvelus klo 9 Kaarinan kirkossa
Tapaninpäivän messu klo 17 Kaarinan kirkossa.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 95
VIRON YSTÄVYYSSEURAKUNTIEN TUKEMISEEN MYÖNNETYN MÄÄRÄRAHAN
JA KOLEHTITUOTTOJEN JAKO
Kaarinan seurakunnalla on Virossa Jögevan maakunnan alueella ystävyysseurakuntasopimus Palamusen ja Laiusen seurakunnan kanssa.
Kaarinan seurakunta on useana vuonna saanut seurakuntayhtymän budjettivaroja virolaisten ystävyysseurakuntien tukemiseen. Myös vuodelle
2016 on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviossa varattu
em. mainittuun tarkoitukseen 5000 € kustannuspaikalle 10486. Yleensä
rahat on jaettu vuoden aikana kahdessa erässä tasan Palamusen ja Laiusen seurakuntien kesken.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää maksaa Viron ystävyysseurakuntien avustamiseen myönnetystä 5000 € summasta nyt toisen erän siten, että kumpikin seurakunta, Palamuse ja Laiuse, saavat 1250 €
Vuonna 2016 Viron ystävyysseurakunnillemme kerättävien kolehtien
osalta seurakuntaneuvosto päättää, että niistä kertyvät rahat jaetaan niin
ikään puoliksi Palamusen ja Laiusen kesken.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Palamusen ja Laiusen seurakunnat, taloustoimisto.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan. Lisäksi seurakuntaneuvosto pyytää selvitystä rahojen
käytöstä.

§ 96
SEURAKUNTA- ja YHTYMÄRAKENTEEN KEHITTÄMISHANKKEEN TILANNE
Esitys:

Seurakuntaneuvosto keskustelee kehittämishankkeen tilanteesta ja merkitsee keskustelun tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 97
ILMOITUSASIOITA
-

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat
nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
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§ 98
MUUT ASIAT

§ 99
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 99.

§ 100
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.

Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Maj Röyskö
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Jarkko Järvinen
pöytäkirjantarkastaja

Aila Laitinen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2016 – __.__.2016 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.2016 – __.__.2016.
_________________________
Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

