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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

28.10.2020 klo 17.30.

Paikka

Piikkiön seurakuntakeskus, Hepojentie 4.
-Kokoustilassa on klo 17 alkaen mahdollisuus tutustua seurakuntapastorin virkaa hakeneiden osalta suoritettuihin psykologisiin arviointeihin kirjallisina.

Läsnä

Hermonen Merja
Aso Janne

Kanervavuori Kasper
Kanervavuori Mirjo
Langh-Lagerlöf Laura
Lehmus Ilkka
Lehtisalo Esko
Linnansuu Mia
Lukander Harri
Tuomarila Sinikka
Väihkönen Mirja
Ijäs Antti

puheenjohtaja
jäsen, poistui 20.03, 69 § aikana
Kirsi Huoposen varajäsen, poist
ui klo 19.20 65 § jälkeen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapj.
jäsen
Markus Ollilan varajäsen
sihteeri

Lystimäki Hanna
Ollila Markus
Huoponen Kirsi

jäsen, määräaik. viranhaltijana

Tähkämaa Sanna

Poissa

59 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
60 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Esityksen mukaan.

61 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa.
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Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi vuorojärjestyksessä seuraavat: Mirja Väihkönen ja Kasper Kanervavuori

Päätös

Esityksen mukaan.

62 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään Itsenäisyyspäivän seppelten laskijat esityslistan loppuun (pykälä 70).
Tiedotusasioihin lisätään Marjo Uotilan aloite hautausmaan karttapohjasta (pykälä 71).

Päätös

Esityksen mukaan

63 §
TALOUSTOIMISTON TILANNEKATSAUS YHTYMÄN JA PIIKKIÖN SEURAKUNNAN TALOUTEEN, Jaana Hörkkö
Esitys

Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö alustaa yhtymän ja
seurakuntien talous -aiheesta. Seurakuntaneuvoston jäsenillä on
mahdollisuus lyhyesti kysymysten tekemiseen.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

64 §
VUODEN 2019 SIIRTOMÄÄRÄRAHANSIIRTO SEURAKUNNAN KUSTANNUSPAIKALLE
VUONNA 2020

Esitys

Edellisiltä budjettivuosilta vuoteen säästynyt/ kertynyt 2019 siirtomääräraha, 78.743 euroa, siirretään seurakuntaneuvoston kustannuspaikalle 1102900810.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kirjaamo: turku.kirjaamo(at)evl.fi; taloustoimisto, vt talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö

Ei lapsivaikutuksia, muutoksenhaku oikaisuvaatimuksella.
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65 §
SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÖ
Seurakuntaneuvoston äänivaltaisille jäsenille lähetetään tiedoksi
kaikkien hakijoiden hakemukset ja niistä Kirjaamon kautta lähetetty
tiivistelmä. Psykologisen tutkinnan tulokset esitellään kokouksen yhteydessä. Kaikki henkilötietoja koskeva käsitellään salaisena. Salaiset liitteet 1-3/ 65 §.
Aikaisempi käsittely
Piikkiön seurakuntaneuvosto 4/2020, 42 §:
Piikkiön seurakunnan seurakuntapastori Mikko Nieminen on ilmoittanut tulleensa valituksi Lohjan seurakunnan päätöksellä 26.5.2020
seurakunnan papin virkaan 1.9.2020 alkaen.
Piikkiön seurakunnassa on tällä hetkellä kolme papin virkaa, joista
kirkkoherra on yksi. Seurakuntapastorin tehtäviin sisältyvät toiminnallisen kehittämistyön tarpeet jatkuvat viestinnässä, rippikoulu- ja
nuoriso-, nuorten aikuisten sekä perheellisten kanssa tehtävässä
työssä.
Seurakuntien taloustilanteen jatkuvan tiukkenemisen tilanteessa jokaisen viran täyttöä harkitaan tarkoin. Piikkiön uudessa virantäyttötilanteessa harkittavana on pitkäkestoisten talousvaikutusten vuoksi
viran osa-aikaistaminen.
Osa-aikaisuudesta:
Virka voidaan täyttää osa-aikaisena (esim. 80%). Viranhaltijan pysyvyyden ja työn jatkuvan kehittämisen ja kouluttautumisen kannalta
kokoaikainen viranhoito on virkaa vakinaisesti täytettäessä pysyvämpi vaihtoehto. Seurakuntapastorille riittää työtä.
Esitys
Piikkiön seurakuntaneuvosto esittää tuomiokapitulille:
1. Mikäli seurakuntapastorin virka avautuu Piikkiön seurakunnassa,
virka täytetään määräaikaisesti viran vakituiseen täyttöön asti ja että
määräaikaiseen virkaan määrätään pastori Kirsi Huoponen.
2. Kyseinen seurakuntapastorin virka esitetään täytettäväksi toistaiseksi ja se laitetaan avoimeen hakuun, kun tehtäväkuva on määritelty.
Päätös
Esityksen mukaan.
Piikkiön seurakuntaneuvosto 5/2020 (2.9.2020)
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54§ SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTÖN VALMISTELEMINEN
Piikkiön seurakuntapastori Mikko Nieminen on irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta 1.9.2020 alkaen. Seurakuntapastorin tehtävää
hoitamaan on valittu Piikkiön seurakunnan esityksestä (7/2020 § 42)
ja Tuomiokapitulin päätöksellä Kirsi Huoponen.
Seurakuntapastorin viran haku julistetaan avoimeksi tuomiokapitulin
toimesta kuultuaan seurakuntaa asiassa.
Esitys
1. Piikkiön seurakuntapastorin virka julistetaan avoimeen hakuun.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Esitys
2. Hakuaika ja -tapa: Virka julistetaan auki 3.-15.9.2020
klo 12 mennessä kirkon omilla Avoimet virat -rekrytointi sivuilla.
Päätös:
Kirkkoneuvoston jäsen Sinikka Tuomarila teki seuraavan vastaesityksen: Hakuaika pidennetään kuukauden mittaiseksi.
Esko Lehtisalo kannatti Sinikka Tuomarilan vastaesitystä.
Koska on tehty esityksestä poikkeava vastaesitys, jota on kannatettu, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, ketkä kannattavat pohjaesitystä, äänestävät jaa ja
ne ketkä ovat Sinikka Tuomarilan vastaesityksen kannalla äänestävät ei. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys
suoritettiin ja ääntenlaskijoiden varmistama äänestystulos oli 4 jaaääntä ja 5 ei-ääntä. Vastaesitys tuli siten päätökseksi.
Jaa-äänet: Janne Aso, Marjo Uotila, Ilkka Lehmus ja Merja Hermonen
Ei-äänet: Esko Lehtisalo, Sinikka Tuomarila, Mia Linnansuu, Harri
Lukander ja Sanna Tähkämaa.
Tyhjää ei äänestänyt kukaan.
Esitys:
3. Seurakuntasihteeri tekee koosteen hakijoista hakuajan päätyttyä.
Päätös:
Esityksen mukaan
Esitys:
4. Hakemusten läpikäymistä ja haastatteluja varten
valitaan kokouksessa kirkkoherran ja 2-3 jäsenen muodostama
haastattelury
Päätös:
Asiasta keskusteltiin ja tehtiin seuraavat esitykset:
Sinikka Tuomarilan ehdotus ryhmän jäseneksi: Mirjo Kanervavuori.
Sanna Tähkämaan ehdotus ryhmän jäseneksi: Sinikka Tuomarila.
Esko Lehtisalon ehdotus ryhmän jäseneksi: Harri Lukander.
Harri Lukanderin ehdotus ryhmän jäseneksi: Esko Lehtisalo.
Esitykset hyväksyttiin. Lisäksi haastatteluryhmään valittiin kirkkoherra Merja Hermonen.
Esitys:
5. Virka otetaan vastaan 1.12.2020 alkaen.
Päätös:
Esityksen mukaan.
Esitys:
6. Seurakunnan kuvaus hakuilmoituksessa:
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Päätös:

”Piikkiö on avoin, viriili ja musiikkiorientoitunut vajaan 5900 jäsenen
Reilun kaupan paikallisseurakunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Seurakunnassa on kolme papin virkaa”.
Esko Lehtisalo esitti, että viriili sana jätetään pois.
Esko Lehtisalon esitys hyväksyttiin.
Seurakunnan kuvaus hakuilmoituksessa:
”Piikkiö on avoin ja musiikkiorientoitunut vajaan 5900
jäsenen Reilun kaupan paikallisseurakunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Seurakunnassa on kolme papin virkaa”.
Esitys:
7. Seurakuntapastorin tehtävän kuvaus: Tehtäväkuva koostuu pääosin laaja-alaisesta perusseurakuntatyöstä. Päävastuualueita ovat nyt yleinen ja yhteinen viestintä sekä rippikoulutyö. Tehtäväkuva täydentyy myöhemmin.
Päätös:
Esityksen mukaan.

Tuomiokapituli julisti viran sähköiseen hakuun Kirkko HR:n kautta
6.10.2020 klo15 mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin Kotimaalehdessä.
Hakemuksia tuli kaikkiaan 15 kappaletta.
Haastattelutyöryhmä kävi 8.10.2020 kokouksessaan läpi ja arvioi
kaikki hakemukset hakuilmoitukseen kirjattujen kriteerien perusteella. Yksi hakija todettiin pappisvihkimyksen puutteen takia eikelpoiseksi.
Haastatteluihin valittiin 6 (kuusi) koulutuksensa, kokemuksensa sekä
erityisesti hakemustensa perusteella tehtäväalueille soveltuvuutensa
perusteella sopivimmaksi arvioitua hakijaa.
Haastattelut suoritettiin 13.10.2020 klo 13-17 välisenä aikana. Kaikki
pyydetyt saapuivat haastatteluun. Haastattelutilanteeseen pyydettyinä haastattelijoina mukana oli kaksi seurakunnan nuorta, jotka tekivät omat kysymyksensä. Työryhmän tekemät haastattelukysymykset
lähetetään tiedoksi tämän kokouksen oheismateriaalina.
Haastatteluryhmä asetti kukin haastattelujen perustella haastateltavat paremmuusjärjestykseen ja kävi haastattelujen jälkeen yhteisesti
arviointikeskustelun. Arviointi tehtiin taulukoimalla kunkin oma pisteytys, jossa parhaalle sai antaa 4, seuraavaksi parhaalle 3, seuraavalle 2 ja seuraavalle 1 pistettä. Pisteet jakautuivat hakijoille 13-128-8-6-1.
Pisteytyksen jälkeen kaksi eniten pisteitä saanutta lähettiin psykologiseen arviointiin.
Psykologiset haastattelut sovittiin tehtäväksi Intersearch-nimisen
psykologiseen testaamiseen erikoistuneen yrityksen kanssa. Haastatteluryhmä delegoi haastatteluista sovittavan ennakkotyön haastatteluryhmän jäsenistä Harri Lukanderille ja kirkkoherra Merja Hermo-
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selle. Testiä valmistava tapaaminen Intersearcin testaaja Antti Lavantin kanssa pidettiin 19.10. 2020.
Intersearhin psykologiset testit toteutettiin viikolla 43. Intersearchin
Antti Lavanti on varautunut esittelemään testaamisen tulokset Piikkiön seurakuntaneuvostolle sen kokouksessa 28.10.2020.
Intersearchin Antti Lavanti esittelee kokouksessa psykologisen
testaamisen tulokset.
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää lausuntonaan kapitulille
- todeta, että seurakuntaneuvosto kokoontui 2.9. valmistelevaan kokoontumiseen etänä, läsnä oli 4 henkeä, Teamsin kautta kuvayhteydellä 5 henkeä. Seurakuntaneuvosto hyväksyy 2.9.2020 kokoontumisessa tehdyn valmistelun ja toimitetun hakumenettelyn.
-päättää lausuntonaan (seurakunnan vokaatio) esittää Tuomiokapitulille Martti Haltian valintaa Piikkiön seurakuntapastorin virkaan
1.1.2021 alkaen.
-valinnan perustelut: riittävä tehtävään sopiva työkokemus, työnhakuilmoituksessa ilmoitettuihin tehtävin sopiva koulutus ja testatuista
parempi sopivuus.

-toteaa, että virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on
-että valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 2§:ssä
tarkoitetun otteen rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa
ehdollista valintaa koskevan virantäyttöpäätöksen tekemistä ja
-hakija esittää työterveystarkastuksessa tutkitut tehtävänhoidon edellytyksiä koskevat, hyväksyttävät tiedot.
-Koeajan pituudeksi seurakunta pitää hyvänä kuutta (6) kuukautta.

Lapsivaikutuksien arviointi
Virantäyttöprosessilla on lapsivaikutuksia. Viran vastuualueisiin kuuluu rippikoulutyö ja siihen sisältyy lasten ja nuorten kanssa tehtävää
työtä.
Päätös

Esityksen mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuoikeus
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Tiedoksi

turku.tuomiokapituli@evl.fi (virallinen pöytäkirjaote, sähköisesti lähetettynä pöytäkirjasta); Kirjaamo: Talouspalvelut/ Jaana Hörkkö, Palkatoimisto/ Anne Kallioniemi.

Kirkkoherra informoi kaikkia (15) virkaa hakeneita sähköisesti heidän
ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin.
Virkaa hakeneet (15 henkeä);
66 §
SEURAKUNTASIHTEERIJÄRJESTELYT
Aikaisempi käsittely
Piikkiön seurakuntaneuvosto 4/2020, 43§ (3.6.2020):
SEURAKUNTASIHTEERIJÄRJESTELYT
Seurakuntasihteereillä on yhtymässä pitkä seurakuntakohtaisiin yhtymään liittymisiin liittyvä historia, koska itsenäisillä maalaisseurakunnilla on pitkään perinteisesti ollut oma seurakuntasihteeri. viimeisen 20 vuoden aikana yhtymään syntyi osin tästä syystä seurakuntatoimisto, joka jakautui toisaalta toimistotyötä tekeviin seurakuntakohtaisiin seurakuntasihteereihin ja toisaalta muihin, kirkkoherranvirastotyötä tekeviin sihteereihin.
Viimeisinä taloudellisesti tiukentuneina vuosina yhtymässä sihteerityövoimaa on yhtymässä hallinnollisesti muokattu erilaisiin asentoihin. Seurakuntasihteereiltä siirrettiin seurakuntalaisten kanssa asiointi toimitusvarausten yhteydessä uutena perustetulle Varauspalvelulle. Viimeisimmät muutokset seurakuntasihteeristön jakaantumisessa tehtiin oletuksella, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä olisi 4-5 seurakuntaa. Muutos yhtymän seurakuntarakenteessa ei
toteutunut.
Seurakuntasihteerin tehtäväkuva viime vuosien aikana voimakkaasti
muuttunut. Suunta on ollut kohti digitalisaatiota ja uusia järjestelmiä,
joiden käyttö toisaalta keskittyy toimintokohtaisesti, toisaalta jalkautuu seurakuntien perustyöntekijätasolle. Erillisten yhteisten yleissihteerien tarve on vähentynyt. Toisaalta monialaisen osaamisen tarve
seurakuntien hengellisessä työssä on samaan aikaan laajentunut.
Mitä pienempi yksikkö, sitä laaja-alaisemmat toimenkuvat ja osaamisprofiilit työntekijöillä on.
Suurin osa isoista kaupunkiseurakunnista on nyt järjestäytynyt niin,
että ne ovat säilyttäneet yhden täysiaikaisen oman seurakuntasih-
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teerin. Kahdella kaupunkiseurakunnalla on puoliksi jaettu yhtinen
sihteeri. Paattisten ja Maarian seurakunnat ovat jo irrottautuneet yhteisten sihteerien järjestelystä. Maarialla on oma seurakuntasihteeri.
Paattinen järjesti omat teknis-hallinnolliset sihteeripalvelunsa yhdistämällä seurakuntasihteerin tehtävät seurakuntapastorin tehtäviin.
Piikkiöllä ja Kaarinalla on tällä hetkellä yhteinen seurakuntasihteeri.
Piikkiö maksaa yhden seurakuntasihteerin kokonaiskustannuksesta
on noin 31 prosenttia (noin 13 000-14 000 euroa/vuosi). Sihteerin
esimiehenä toimii, hänen tehtäväkuvauksensa seurakunnan tarpeisiin laatii, koulutuksistaan, lomistaan sekä vapaistaan päättää Kaarinan kirkkoherra. Seurakuntasihteeripalvelut toimivat Piikkiöstä katsoen etänä.
Vuoden 2021 alusta yhtymän seurakuntasihteerien kulut siirtyvät
osaksi seurakuntien kokonaismäärärahoja. Seurakuntasihteerin virka ei ole seurakunnille pakollinen. On asianmukainen aika tarkastella seurakuntasihteerin tehtävien tulevaisuutta ja hallinnollis-teknisten
tarpeiden kehittämistä paikallisseurakunnan näkökulmasta.
Esitys
Piikkiön seurakunta käynnistää Kaarinan seurakunnan
ja seurakuntayhtymän kanssa neuvottelut seurakuntasihteerin palvelujen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista.
Käsittely
Janne Aso esitti, että nimetään kirkkoherran lisäksi neuvottelijoiksi Harri Lukander ja Sinikka Tuomarila. Esko Lehtisalo
kannatti esitystä.
Päätös
Päätös esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että nimetään
kirkkoherran lisäksi neuvottelijoiksi Harri Lukander ja Sinikka Tuomarila.

Kaarinan seurakuntaneuvosto 10.9.2020 § 49
SEURAKUNTASIHTEERIN SEURAKUNTAVASTUUN MUUTTAMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto on 12.12.2019 (§ 99) päättänyt siirtää seurakuntayhtymästä yhden seurakuntasihteerin viran Kaarinan seurakuntaan 1.1.2020 lukien. Samassa päätöksessä määriteltiin, että kyseiseen virkaan sisältyy 25 % osuudella seurakuntasihteerivastuu
myös Piikkiön seurakunnassa, minkä vuoksi Piikkiön seurakunta
vastaa seurakuntasihteerin palkkamenoista 25 % osuudellaan.
Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto päätti tässä yhteydessä, että jatkossa seurakunnat voivat keskenään sopien muuttaa tuota sihteerin
työajan jakautumista haluamallaan tavalla.
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Piikkiön seurakuntaneuvosto on 3.6.2020 (§ 43) päättänyt neuvottelujen aloittamisesta seurakuntasihteerijärjestelyn muuttamiseksi.
Kirkkoherra Merja Hermonen on ollut asiassa yhteydessä kirkkoherraan ja seurakuntasihteeriin ja kertonut Piikkiön haluavan kokonaan
eroon nykyisestä järjestelystä. Tämä tarkoittaisi sitä, että seurakuntasihteeri työskentelisi jatkossa 100 % Kaarinan seurakunnalle, jolloin Kaarinan seurakunta vastaisi myös 100 % seurakuntasihteerin
palkkamenoista.
Seurakuntasihteerin viran haltija on ilmoittanut järjestelyn sopivan
hänelle, eikä hän koe kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisten
yhteistoimintaneuvottelujen käymistä tarpeellisena. Hänet on myös
kutsuttu seurakuntaneuvoston kokoukseen kuultavaksi.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakuntasihteerin seurakuntavastuun päättymisen Piikkiön seurakunnassa
1.1.2021 lukien. Samalla se hyväksyy, että jatkossa Kaarinan seurakunta vastaa yksin kaikista seurakuntasihteerin palkkamenoista.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätös: Esityksen mukaan.

Piikkiön seurakuntaneuvosto, käsittely 28.10.2020
Liite 1/§ 66: Seurakuntasihteerin tehtävänkuvaus 2017 (2020).
Seurakuntasihteerit on kirkkovaltuuston päätöksellä 12.12.2019 siirretty seurakuntien hoidettavaksi. Nykyiset toimenkuvat vaihtelevat
seurakunnittain. Kaarinan ja Piikkiön seurakuntasihteerin tehtävänkuvaus on esityslistan liitteenä (Liite1/§ 66).
Piikkiön seurakunnalle sen hallinnollista työtä avustavien toimistotehtävien hoituminen on edelleen tärkeää. Seurakuntasihteeri toimii
virastotyössään erityisesti kirkkoherran apuna. Käytännössä seurakuntasihteerien työpisteet sijaitsevat samoissa toimipisteissä kirkkoherran työpisteen kanssa etätyön tuomia ja Piikkiötä koskevia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tavoite on saada seurakuntasihteerityön
tilanne vastaamaan normaalin työparityöskentelyn mahdollistavaa tila-, aika- ja esimiesratkaisua.
Voimassa oleva seurakuntasihteerikäytäntö on Kaarinan kanssa yhteinen. Piikkiön seurakunnan Kaarinan seurakunnalle esittämä neuvottelukäytäntö seurakuntasihteerijärjestelyihin liittyen ei toteutunut
Piikkiön seurakuntaneuvoston kokonaisuudessaan esittämällä tavalla, koska Kaarinan seurakunnalla oli haku ja valmius tehdä asiassa
omalta osaltaan päätös. Kirkkoherrat ovat asiasta keskustelleet. Esitys neuvottelutyöryhmästä on ollut kirkkoherrojen tiedossa.
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Kaarinan seurakunta teki omalta osaltaan edellä kuvatun päätöksen,
jonka mukaan Kaarinan seurakunta hyväksyy seurakuntasihteerin
seurakuntavastuun päättymisen Piikkiön seurakunnassa 1.1.2021
lukien. Samalla se hyväksyy, että jatkossa Kaarinan seurakunta vastaa yksin kaikista seurakuntasihteerin palkkamenoista.
. Esitys

Piikkiön seurakunta toteaa Kaarinan seurakunnan päätöksen ja
päättää järjestää Piikkiön seurakunnan seurakuntasihteerityön itsenäisesti sekä hyväksyy sen, että Kaarinan seurakunta hoitaa ja vastaa oman seurakuntasihteerinsä palkkakuluista 1.1.2021 alkaen kokonaisuudessaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Tiedoksi

Kaarinan seurakunta/ kirkkoherra Ville Niittynen; Talouspalvelut/
Jaana Hörkkö/ Palkat; seurakuntasihteeri Maj Röyskö.

67 §
SEURAKUNTASIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN (20 %) PERUSTAMINEN
1.1.-31.12.2021
Liite 1/§ 67 Seurakuntasihteerin tehtävänkuvaus 2021
Piikkiön seurakuntasihteeripalvelujen perustarpeeksi on vuosien
2017-2020 käytäntöjen perusteella arveltavissa 20% kokoaikaisen
seurakuntasihteerin työstä ja palkasta. Vuoden 2021 alusta Piikkiö
tarvitsee uuden, itsenäisen seurakuntasihteerijärjestelyn.
Seurakuntasihteerin toimenkuva sisältää entuudestaan erilaisia toimistotehtäviä. Kirkkoherra Merja Hermonen on käynyt yhdessä nykyisen Kaarinan ja Piikkiön seurakuntasihteeri Maj Röyskön kanssa
läpi kuluvana vuonna 2020 käytössä olevan seurakuntasihteerin tehtäväkuvauksen. Sen pohjalta on laadittu uusi Piikkiön seurakunnan
seurakuntasihteerin tehtävänkuvaus (Liite 1/§ 67).
Piikkiön seurakuntasihteerin tehtävien saumattoman jatkumisen
vuoksi tehtävänkuvaus vuonna 2021 muistuttaa kuluvan vuoden
2020 tehtävänkuvausta. Tehtäviin tulee kuulumaan jatkossa sihteerinä toimimista seurakuntaneuvoston kokouksissa ja parhaillaan
käyttöön otettavan asianhallintajärjestelmä Dynastyn käyttö. Työpis-
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teeksi tulee Piikkiö, seurakuntakeskus, Hepojoentie 4. Piikkiön seurakuntasihteerin esimies on Piikkiön kirkkoherra.
Tehtävänkuvaus 2021 vaativuusryhmätietoineen on esityslistan liitteenä. Seurakuntasihteerin tehtävänkuvan mukainen vaativuudesta
on keskusteltu palkka-asiamiehen kanssa.
Tehtävänkuvaus 2021 vaativuusryhmätietoineen on esityslistan liitteenä. Seurakuntasihteerin tehtävänkuvan mukainen vaativuudesta
on keskusteltu palkka-asiamiehen kanssa. Vaativuus vastaa vuoden
2020 seurakuntasihteerin vaativuusryhmää.
Tehtävään valittavalta edellytetään sopivaa ammatillista koulutusta
tai tutkintoa tai vastaavaa ammatillista osaamista ja työkokemusta.
Esitys

Piikkiön seurakunta päättää palkata työntekijän seurakuntasihteerin
(20% työaika) määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.-31.12.2021.
Tarkoitus on jatkaa ja kehittää paikallista seurakuntasihteeripalvelua.
Määräaikaisuuden aikana arvioidaan seurakuntasihteeripalvelujen
kehittämistarpeita ja riittävyyttä jatkoa ajatellen.
Kirkkoherra valmistelee 20% toimen työsuhteen täyttöä seuraavaan
kokoukseen mennessä.
Lapsiasiain vaikutukset
Seurakuntasihteerin toimen täytöllä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:n tarkoittamia lapsivaikutuksia.

Käsittely

Esko Lehtisalo esittää, että tehtäväkuva laaditaan sen mukaan, että
se voidaan tuntimäärän mukaan tehdä.
Esitystä ei kannatettu.

Päätös

Esityksen mukaan.
Päätöksen jälkeen Esko Lehtisalo jätti eriävän mielipiteen.

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Kirjaamo: Talouspalvelut/ Jaana Hörkkö

68 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LAUSUNTO YHTYMÄN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2021
Esityslistan mukana liitteinä jaettava sähköinen materiaali:
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-Yhteinen kirkkoneuvosto, 21.9.2020 § 221 Seurakuntayhtymän talousarvioehdotus, Lausuntopyyntö
-Seurakuntayhtymän talousarvioesitys 2021
-Talousarvioesityksen investointiosa 2021
Esitys

Piikkiön seurakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Turun ja Kaarinan väestömäärä on kasvukäyrällä. Samaan aikaan
seurakuntien yhteinen jäsenmäärä on jatkanut keskimäärin noin 1,5
%:in laskussa. Seurakuntien kesken on asuntorakentamisen ja
muuttoliikkeen osalta eroja, jotka vaikuttavat niiden väestörakenteeseen ja sitä kautta käytettävissä oleviin kokonaismäärärahoihin, jotka ovat pitkään olleet laskusuuntaisia. Piikkiön seurakunta on tyytyväinen siihen, että budjetoinnissa on seurakuntien osalta pyritty pienellä prosenttikorotuksella turvaamaan perustoiminta, jonka varassa
koko yhtymäkokonaisuuden toiminta on. On huomattavaa, että yhteisten toimintamuotojen budjetoidut kustannukset nousevat kuitenkin vastaavaa vauhtia ilman erillisiä tukiprosenttipäätöksiä. Kokonaiskulurakenteessa kiinteistöjen kulujen vähentämisessä
odotetaan edelleen käytännössä selkeitä toimia. Hallinnon uudistus
on järkevöittämässä työnjakoa yhtymän organisaation huipulla, mutta perusrakenteeseen liittyviä kustannuksia se ei ole huomattavasti
vähentämässä.
Investointisuunnitelmassa on paljon peruskorjaustyyppisiä hankkeita. On selvää, että kirkkojen katot, seinät ja lattiat on pidettävä kunnossa. Toimitilojen peruslinjauksen muutosta omistuskiinteistöjen
rakentamisesta vuokratiloissa toimimiseen ei vuoden 2021 budjetissa, varsinkaan sen investointibudjetissa näy. Leirikeskusten taloudellinen rasittavuus on kasvanut kiihtyvällä nopeudella muutaman
vuoden ajan.
Koronan aiheuttama pieninvestointien jarrutus kuluvana vuonna on
osin osunut osin sellaisiin pieninvestointeihin, jotka ovat muista syistä lykkääntyneet tätä ennen pitkän aikaa. Esimerkiksi Piikkiön kirkon
kirkkotekstiilien uusiminen on ollut vireillä yli 10 vuotta sitten. Nyt
toimimme osin kokonaan ilman asianmukaisia tekstiilejä.
Seurakuntien pitkään kaipaamat kuvantoistomahdollisuudet ja audiovisualiikka kirkoissa olisivat olleet ja olisivat edelleen suureksi
avuksi viestinnässä, jumalanpalveluselämässä, tapahtumien kuvaamisessa ja järjestämisessä erilaisten muuttuvien käyttö- ja osallistumisrajoitusten aikana, jolloin perinteiset viestintävälineemme eivät
ole enää olleet muutosten vaatimalla nopeudella olleet ajantasaisia
tai ollenkaan käytettävissä. Hyvä, että tämän tyyppisiä hankkeita on
jo nyt sisällytetty vuoden 2021 pienhankkeisiin. Toivomme niitä toteutettaviksi joka tapauksessa. Esimerkiksi avarien kirkkotilojen monimuotokäytön tarve ja mm. urkuparvien käyttö (turvalliset kaiteet ja
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arvokkaaseen tilaan sopivat hätäpoistumisratkaisut) tulisi jatkossa
turvata ja mahdollistaa suunnitellusti pienhankerahoituksella.
Suurhankkeiden toteutus kannattaa nyt keskittää alueilla helposti
saavutettaviin yhteishankkeisiin ja kirkkotiloihin. Näissäkin on syytä
etsiä ja ottaa käyttöön uusia, mieluiten ihmisiä avoimesti ja laajasti
hiippakunnassa ja koko maassa osallistavia rahoitusmalleja (Tuomiokirkko). Kirkko seurakuntineen ei ole vieläkään köyhä: kirkollisveroa maksavia asukkaita on kuitenkin edelleen lähes puolet Turun ja
Kaarinan seudun asukkaista.
Seurakuntien yhteisen / yhtymän käyttötalouden kulut ovat viime
vuosina kasvaneet tuottoja nopeammin. Tulorakennetta onkin syytä
ja tarkoitus jatkossa pysyvästi korjata. Pelkkä kulujen karsiminen antaa henkilöstölle ja toiminnalle muuten lannistavaa viestiä.
Seurakunnat pystyvät toiminnallisen tarttumapintansa vuoksi toimimaan niin kauan kuin työn organisoijia ja kekseliäisyyttä niissä on.
Useammat yhtymän toimintayksiköt ovat tällä hetkellä toimintavolyymeiltään niin suuria, että niiden ketteryys rajatumpien resurssien
ja nopeiden toimintakulttuuristen muutosten maailmassa on hyvin
haasteellista. Rakenteellisen ketteryyden haasteeseen on jatkossa
etsittävä todellisia vastauksia.
Kiitos taloudesta vastanneille kuluneen vuoden ponnistuksista
Käsittely

Janne Aso esitti, että seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan, että
investointisuunnitelmassa on huomioitava Piikkiön seurakuntakeskuksen varustaminen automaattisella paloilmaisulaitteilla.
Esitystä kannatettiin yksimielisesti

Päätös

Päätös esittelyn ja käsittelyn mukaan.

Muutoksenhaku
Tiedoksi

Ei muutoksenhakuoikeutta.

YKN ja talouspalvelut/ Jaana Hörkkö.

69 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LAUSUNTO SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIASTA
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli uusinta kiinteistöstrategiaa kokouksessaan 8.10.2020 § 241, ja pyysi siitä lausunnot seurakunnilta.
Kiinteistöstrategiakokonaisuus (24092020) koostuu seuraavista osista: kiinteistöstrategia, Leirikeskusten kehittäminen, maankäyttösuun-
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nitelma, Maa-alueet ja niiden kehittäminen, Seurakuntien käytössä
olevat tilat ja toimenpide-ehdotukset, Rakennusten kulu- ja tuottovertailu 2019. Nämä strategian osat lähetetään seurakuntaneuvoston
esityslistan yhteydessä luettavaksi kokousmateriaalina.
Kiinteistöstötoimeen liittyvät strategiaesitykset lähetetään kokousmateriaalina ja sähköisinä liitteinä kokouskutsun yhteydessä.
Esitys

Piikkiön seurakunnan lausunto kiinteistöstrategioista
Piikkiön seurakunta toteaa leirikeskusten osalta, että ennen Sinapin
leirikeskuksesta luopumista on syytä turvata diakonisten ryhmien tarpeisiin sopivan leirikeskustilan seurakuntien käytössä.
Muutoin Piikkiön seurakunta kiinnittää huomiota ja yhtyy lausunnossaan tarkastuslautakunnan lausunnossaan esille nostamiin seikkoihin (ne on merkitty jatkossa kursiivilla):
Seurakuntayhtymä omistaa huomattavan määrän toimintakiinteistöjä, joista tasearvoltaan suurin ryhmä ovat kirkot ja seurakuntakeskukset. Kiinteistöomistuksessa on myös suuri määrä sijoituskiinteistöjä kuten asuintaloja ja huoneistoja. Kiinteistöstrategia päivitetään 4
vuoden välein eli kerran kullakin kiinteistöjohtokuntakaudella. Seuraava strategiapäivitys on 2020. Talousseurannassa on nykyään
erikseen sijoitus- ja toimintakiinteistöt. Yhtymässä on käyty periaatteellista keskustelua kiinteistöistä luopumisesta, mutta käytännön
suunnitelmat ovat kohdanneet vastustusta. Leirikeskustyöryhmä selvittää keskusten tulevaisuutta.”
-Piikkiön seurakunta pitää tärkeänä, että seurakuntien yhteistä/
seurakuntayhtymän omistuksessa olevaa kiinteistömassaa arvioidaan selkein ja riittävän monipuolisin perustein. Jako käyttö- ja sijoituskiinteistöihin on suuntaa antava, muttei vielä riittävä.
-Toiminnan kannalta tärkeitä ydinkiinteistöjä pitää aktiivisesti
kehittää ja varustaa turvalliseen toiminnallisten strategioiden
mukaiseen käyttöön, esimerkiksi audiovisuaaliset välineet on
syytä integroida aktiivisen seurakuntakäytön tiloihin niihin toimivalla ja teknisesti selkeäkäyttöisellä tavalla.

- Museaalisten esineitten asianmukaiseen säilyttämiseen on
syytä laatia säilytys- ja tilasuunnitelma.
-Hautausmaaympäristöt ovat pysyvä ja elävä osa kirkollisen
kulttuurimme historiaa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät vanhimpien hautojen alueet ja niihin liittyvien hautojen ja hauta-
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muistomerkkien säilyttämisen osalta on syytä laatia suunnitelmat.
-Hautojen ”laputtamisesta” (ilmoitukset hautasopimuksen päättymisestä) vanhoilla haudoilla on syytä laatia viestinnällinen
suunnitelma ohjeineen hautausmaa-alueitten seurakuntien
kanssa ja niitä kuullen.
-Vanhat pappilat ympäristöineen ovat jääneet kirkolliseen perinteeseen liittyvinä rakennuksina rakennussuojelun katveeseen:
Ne eivät ole kirkkolain eivätkä automaattisesti myöskään rakennus- ja/tai ympäristölakien suojelemia. Seurakuntien on syytä antaa toiminnalliset mahdollisuudet pitää pappilamiljööt aktiivisessa käytössä.
-Kulttuurihistoriallisesti merkittävien miljöihin liittyvään kunnostukseen voi käyttää hankkeistusta sekä yhteistyökumppaneita: varojen keruuseen kehitysrahastoja; yhteistyöhön oppilaitoksia, yhdistyksiä ja oppilaitoksia. Hanketyöhön tarvitaan
henkilötyöresurssia.
Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiaa olisi hyvä tarkastella useammin kuin nykyisen 4 vuoden välein. Samoin strategian aikajänne
sekä investointien että myyntisuunnitelmien osalta voisi olla pidempi
kuin nykyinen 3 vuotta.

Sekä kiinteistöstrategiassa että talousseurannassa on huomioitava
erikseen sijoitus- ja toimintakiinteistöt, ja sijoituskiinteistöille on asetettava selkeät tuottotavoitteet.
- Tarvittaessa voidaan erikseen erottaa seurakunnalliseen käyttöön, erityisesti diakonisiin tarkoituksiin käytettäviä kiinteistöjä.
Tulevaisuudessa tarkastusjohtokunta näkee tarkoituksenmukaisena
trendinä, että kiinteistöomistus vähenee ja sen sijaan tehdään pitkiä
vuokrasopimuksia toimintatilojen käytöstä.
Kiinteistöjen ja toiminnan linkki on paikoin ohut; tätä pitää tarkastella
avoimesti ja pystyä tekemään kokonaisuuden kannalta järkeviä,
suunniteltuja päätöksiä kiinteistöistä luopumiseksi (kiinteistöstrategian mukaisesti).
-Seurakunnan kiinteistöomistuksella on oltava seurakunnan perustehtävästä käsin nousevat ja käytännölliset syyt. Seurakuntien talouden turvaaminen voi olla tällainen syy, jos sijoituskiinteistöjen suhteen on selkeä ja pitkän aikavälin käyttö- ja tuottosuunnitelma.
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Tarkastusjohtokunta haluaa korostaa sitä, että kiinteistöjen määrä ja
niihin liittyvät kustannukset on saatava hallintaan omistuskiinteistöjen määrää laskemalla. Tälle tulee määritellä yhtenevät kriteerit, joiden perusteella tehdään päätöksiä tiloista luopumisesta.
Kiinteistöihin liittyvä liiketoiminta ei ole seurakuntayhtymän ydintoimintaa. Erityisesti lisäkiinteistöjen rakentamista tulee harkita tarkoin
(kuten Runosmäen uusi seurakuntakeskus).
-Uusina rakennettavien tai uuteen käyttöön ostettavien kiinteistöjen on oltava monikäyttöisiä ja tarvittaessa myyntikäyttöön
muunneltavia ja sijaittava selkeästi alueilla, jotka kokoavat lähiseudun ihmisiä yhteen. Poikkeus voi olla tilanne, jossa rakennetaan yhdessä uusi kirkko, joka tavoittaa ihmisiä erityisyytensä vuoksi tilana myös kauempaa.
Yleisesti ottaen kiinteistöjen vähentämistavoite on kokonaisuutena järkevä ja taloudellisilta perusteluiltaan välttämätön, jotta
varoja voidaan suhteessa riittävästi ohjata toiminnan ylläpitämiseen ylipäätään ja toimintojen mahdollistamiseen ja kehittämiseen niissä kiinteistöissä, jotka jäävät seurakuntien käyttöön.
Muutama poiminta yksittäisistä, ajankohtaisista kiinteistöasioista: 1)
Krematorion suodatinlaitteiden uusimisen sijaan tarkastusjohtokunta
pitää hyvänä kiinteistöjohtajan ideaa kartoittaa tarkemmin mahdollisuutta rakentaa kokonaan uusi, pelkästään krematoriotoimintaan
käytettävä rakennus (ei kappeli/siunaustiloja).
-Krematoriokokonaisuus on selvittämisen arvoinen. Kieltämättä
nykyinen Pyhän ristin kappelit ovat ympäristönä savuineen
krematorioon liittyvien betonikäytävien jatkumoa, päinvastoin
kuin esimerkiksi Erik Bryggmannin suunnittelema Ylösnousemuskappeli.
Piispantarkastuksessa 2016 nousi esille, että osa seurakuntayhtymän arkistoista ei täytä arkistotilalle säädettyjä kriteereitä. Arkistotilanteen selvittäminen on aloitettu. Keskusrekisterin ja taloustoimiston
holvit täyttävät vaatimukset, mutta kellarin arkisto ei kuten piispantarkastuksessa todetaan. Tarkoituksena on ottaa veroviraston tyhjäksi jäänyt arkistotila yhtymän käyttöön. Odotettavissa uudistetut
arkistot vuonna 2020.
-Tulevaisuudessa kirjalliset arkistot seurakunnissa oletettavasti
eivät kasva tiedonhallinnan sähköistyessä. Sen sijaan kirkollisesti arvokkaan museaalisen esineistön yhteisille säilytys- ja
näyttelytiloille tulee olemaan paitsi paikallista, myös alueellista
tarvetta.
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-Alueellisten arkistojen tilat voi olla järkevää sijoittaa esimerkiksi kaupunkien kanssa yhteisiin asianmukaisesti hoidettuihin
varastotiloihin. Tällaisten tilojen ei tarvitse sijaita Turun kaupungin keskustan kalleimmalla ydinalueella, vaan ne voidaan
sopimuspohjaisesti hajauttaa sopivien etäisyyksien päähän
(vrt. kansallisarkistot).
Kiinteistöihin ja niihin liittyviin investointeihin liittyy keskeisesti ympäristö- ja ilmastokysymykset, joihin seurakuntayhtymäkin on uudessa
strategiassaan sitoutunut. Seurakuntayhtymällä on ympäristödiplomi,
mutta siitä huolimatta selkeä suunnitelma esim. kiinteistöihin liittyvistä toimenpiteistä, joilla yhtymä pääsee hiilineutraalius-tavoitteeseen,
puuttuu.
-Ajastettu suunnitelma seurakuntayhtymän yhteiseen hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemiseksi pitää laatia, tarvittaessa yhdessä ympäristöalan ammattilaisten ja ympäristötoimikunnan
kanssa toimenpiteet realistisesti pitkäkestoiseen vuosisuunnitelma-aikatauluun sijoittaen.
Metsien hiilivarantoja ei ole kartoitettu, mutta tämä tullaan lähitulevaisuudessa tekemään kirkkohallituksen toimesta konsulttipalveluna.
Kiinteistöjen turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota viime vuosien aikana. On perustettu kiinteistöturvallisuuspäällikön tehtävä, ja tehty
selvitys kiinteistöturvallisuudesta ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.
Hälytyslaitteita testataan säännöllisesti.
-Yhtymän kiinteistöissä toimivaa henkilökuntaa, myös hengellisen työn tekijöitä, on syytä systemaattisesti kouluttaa kiinteistöjen turvallisessa käytössä. Tätä koulutusta olisi asialista
koordinoida ja järjestää alue- ja kiinteistökohtaisesti säännölliseksi.
-Piikkiön seurakunta muistuttaa,
että päätöksenteko seurakuntien rahastojen omistamista kiinteistöistä kuuluu seurakunnille. Kiinteistöön liittyvien toimien
valmistelu on syytä tehdä yhteistyössä seurakuntien kanssa.
Kiitos kiinteistöpalvelujen toimijoille suuren kokonaisuuden
valmistelusta.

Lapsivaikutukset
Lausunnolla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ne toivotaan arvioitavan
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kokonaisuutena ja kiinteistökohtaisia suunnitelmia tehtäessä.
Päätös
Tiedoksi

Esityksen mukaan.
turku.kirjaamo(at)evl.fi: Kiinteistöpalvelut: Seppo Kosola; YKN: puheenjohtaja Heimo Rinne; henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen; Tarkastuslautakunta/pj ja sihteeri.

70 §
ITSENÄISYYSPÄIVÄN 2020 JÄRJESTELYT

Vuonna 2020 Piikkiön itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus on sanajumalanpalvelus. Jumalanpalvelusta seuraavat perinteinen seppelten lasku haudoille. Koronaepidemian takia seurakunta ei tarjoa
tänä vuonna itsenäisyyspäivän kahvitus seurakuntatalolla. Väkimäärän rajaaminen 50 ei välttämättä onnistu.
Seurakunnan itsenäisyyspäivän järjestelykoordinaattorina on toiminut viime vuosina seurakuntaneuvoston jäsenen Mirjo Kanervavuori.
Koordinaattorin tehtävänä on
-sopia Kaarinan kaupungin kanssa seppeleen laskukäytännöstä,
-koordinoida järjestöyhteistyötä jumalanpalveluksen mahdollisen lippupalveluksen tekijöiden (Partio ja Sotaveteraanit/Sotainvalidit tai
Upseerijärjestöt)
-olla ko. asioissa yhteistyössä liturgina toimivan seurakunnan papin
kanssa (vuonna 2020 Antti Ijäs).
Esitys

Sankarihaudan puheenvuoronpitäväksi valitaan piikkiöläinen majuri
Christian Perheentupa.
Valitaan 2020 seurakunnan puolesta seppeleen laskijat/ seppelevastaavat.

Päätös

Seppelevastaaviksi valittiin Sinikka Tuomarila, Esko Lehtisalo, Laura
Langh-Lagerlöf. Muuten esityksen mukaan.
Ei erityisiä lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.

Tiedoksi

Sähköisesti: Kaarinan kaupungin hallintojohtaja Päivi Antola, Christian Perheentupa, Tammipartio lippukunnan johtaja/ Mirjo Kanervavuori, suntio Paula Maliniemi ja Sari Metsälampi

71 §
TIEDOTUS- JA ILMOITUSASIAT
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A/ Kirkkoherran päätökset 9-14.Pyydettäessä nähtävillä kokouksessa.
B/ Seuraava seurakuntaneuvoston kokous läsnä ollen 02.12.2020
klo 17.30-20 Piikkiön seurakuntatalolla, poikkeustilan vallitessa kokous voidaan pitää Teams-kokouksena.
C/ Marjo Uotilan aloite hautausmaan karttapohjasta.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Seurakuntaneuvoston poissaolevat jäsenet.

72 §
MUUTOKSEN HAKU
Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan.
73 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.28

Merja Hermonen
puheenjohtaja

Antti Ijäs
sihteeri

Pöytäkirjantarkistajat

Mirja Väihkönen

Kasper Kanervavuori

