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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKO
Aika

02.12.2020 klo 17.30

Paikka

Piikkiöön seurakuntakeskus, sali

Läsnä

Hermonen Merja
Aso Janne
Kanervavuori Kasper
Kanervavuori Mirjo
Langh-Lagerlöf Laura
Lehmus Ilkka
Lehtisalo Esko
Linnansuu Mia
Lukander Harri
Tuomarila Sinikka
Ijäs Antti
Kangasniemi Paula

Poissa

Huoponen Kirsi, Lystimäki Hanna, Ollila Markus, Tähkämaa Sanna

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapj.
jäsen
sihteeri
yhteisödiakoniatyöntekijä
poistui klo 18.33.

74 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
75 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Esityksen mukaan.

76 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Mirjo Kanervavuoren ja Laura Langh-Lagerlöfin.

Päätös

Esityksen mukaan
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77 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään 90 §.
KOULUTUSSUUNNITELMAN 2021 HYVÄKSYMINEN

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhakuoikeus
78 §
DIAKONISEN YHTEISÖTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN (20%) 1.1.-31.10.
Ennen asiakohdan käsittelyä Paula Kangasniemi esittelee työjaoston
pyynnöstä omaa työtään Piikkiön seurakunnassa.
--Paula Kangasniemi on toiminut Piikkiön seurakuntaneuvoston päätöksen (9/2019 § 103) mukaisesti seurakunnan yhteisötyöntekijänä
(20%) 1.1.2020-31.12.2020. Samaan aikaan hän on ollut määräaikaisena diakonian viranhaltijana seurakuntien yhteisissä tehtävissä
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.
Paula Kangasniemi on kuluneen vuoden aikana vastannut Piikkiön
seurakunnan alueella tapahtuvasta etsivästä vanhustyöstä.
Hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet diakoninen vertaistukityö Pilketoiminnassa, diakoninen omaehtoistoiminta (Kaapeli-toiminnot, mm.
avoin joka toinen viikko kokoontuva Huoltoasema-toiminta, aikuisille
ja nuorille suuntautunutta kokoavaa yhteisöllistä toimintaa (mm. voima-illat; yhteinen pöytä-tapahtumat, pappilan kerronnalliset kesäjuhlat sekä avoimet teemalliset keskustelu- ja paneelitapahtumat,
Paula Kangasniemi oli tehtävästään virkavapaana 1.6.-30.9.2020.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Paula Kangasniemen 1.1.31.10.2021 hoitamaan diakonisen yhteisötyön työntekijän 80% määräaikaiseen virkatehtävään. Viran palkkaus palkkaluokan 502/40
mukaan (2430,17€). Peruspalkasta vähennetään 5%, koska työntekijällä ei ole diakonian virkaan vaadittavaa piispainkokouksen hyväksymää diakoniatyöntekijän pätevyyttä ja vähemmän kuin 3 vuotta
alan työkokemusta.
Viran jakamisesta Piikkiön seurakunnan kanssa on neuvoteltu yhdessä diakonia- ja sielunhoidon johtajan, Teemu Hällin kanssa.
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Paula Kangasniemi valitaan 1.1.-31.10.2021 hoitamaan diakonisen
Piikkiön seurakunnan diakonisen yhteisötyön työntekijän 20% määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran palkkaus palkkaluokan 502/40
mukaan (2430,17€). Peruspalkasta vähennetään 5%, koska työntekijällä ei ole diakonian virkaan vaadittavaa piispainkokouksen hyväksymää diakoniatyöntekijän pätevyyttä ja vähemmän kuin 3 vuotta
alan työkokemusta.
Esityksen mukaan.

Lapsivaikutukset
Diakonisen yhteisötyöntekijän palkkaamisella voi olla välillisesti positiivisia lapsivaikutuksia toiminnoissa, joihin osallistuu nuoria tai nuoria aikuisia.
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.
79 §
KANTTORI TIINA ILOSEN OPINTOVAPAA-ANOMUS
Kanttori Tiina Ilonen on hakenut opintovapaata 1.1.-6.4.2021.
Esitys

Piikkiön seurakunta myöntää Tiina Iloselle palkatonta opintovapaata
lähtökohtaisesti 1.1.-6.4.2021 tai viimeistään tammikuun aikana alkaen edellyttäen, että seurakunnan musiikkityöhön saadaan riittävä
ja ammattitaitoinen sijaistyövoima opintovapaan alkamiseen mennessä. Tiina Ilosen opintovapaahakemus on esityslistan liitteen. (1/
79 §)

Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Kirjaamo: Talouspalvelut/ Jaana Hörkkö, Anne Kallioniemi; Tiina Ilonen.

80 §
SEURAKUNTAMUUSIKON PALKKAAMINEN 2021
Piikkiön seurakunnassa on toiminut määräaikaisena seurakuntamuusikkona vuoden 2020 ajan Juha Viljanen. Seurakuntamuusikon
tehtäviin on kuulunut kanttorin sijaisuuksien hoitaminen jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa ja musiikin opetusta rippikoulussa ¨ja järjestänyt työajan puitteissa kirkkokonsertteja.
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Seurakuntamuusikon työn jatkuminen on ollut joustavaa ja tärkeää.
Vastaava työ on edelleen seurakunnassa tarpeen. Juha Viljanen on
ilmoittanut halukkuutensa jatkaa tehtävässä määräajan 1.1.31.12.2021, josta ensimmäiset neljä (4) kuukautta 1.1.-6.4.2021
kanttorin 60% palkalla ja loppuvuoden 7.4.-31.12.2021 20% palkalla.
Seurakuntamuusikon palkkaus on määritelty kanttorin peruspalkkatason mukaiseksi 601/00. Viiden prosentin vähennys palkasta tehdään koska työntekijällä ei ole kanttorin virkaan vaadittavaa piispainkokouksen hyväksymää kanttorin pätevyyttä. Palkan määrittely on
tehty yhdessä palkka-asiamies Tekla Määttäsen kanssa. Koska virkasuhde on määräaikainen muuta palkkatyöryhmän käsittelyä ei tarvita.
Esitys

Piikkiön seurakunta päättää palkata Juha Viljasen seurakuntamuusikon tehtävään 1.1.-6.4.2021 kanttorin 60% palkalla ja loppuvuoden
7.4.-31.12.2021 20% palkalla yllä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan

Lapsivaikutukset

Seurakuntamuusikolla voi olla positiivisia lapsivaikutuksia työskentelyssä perheitten, lasten ja nuorten kanssa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi

Kirjaamo: Palkkatoimisto, Juha Viljanen (evl.fi).

81 §
SEURAKUNTASIHTEERIN PALKKAAMINEN (20%) 1.1.-31.12.2021
Piikkiön seurakunta on kokouksessaan 28.10.2020 päättänyt palkata
työntekijän seurakuntasihteerin (20% työaika) määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.-31.12.2021.
Kirkkoherra on keskustellut tehtävän vaativuusarvioinnista ja seurakuntasihteerin palkkaamisjärjestelyistä henkilöstöpäällikön kanssa,
joka on ehdottanut yhtymän sisäistä rekrytointia.
Sisäinen rekrytointi on parhaillaan käynnissä Naakkanetin ja Viikkonaakan ilmoitusten kautta. Haku on ilmoitettu päättyväksi
30.11.2020.
Seurakuntasihteerin tehtävän mukainen perusvaativuusryhmä on
403/40. Peruspalkka on 2185,19 euroa.
Haun aikana tuli yksi hakemus. Hakemuksen 20% seurakuntasihteerin tehtävään jätti Menni Heikkinen. Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
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Piikkiön seurakunta palkkaa Menni Heikkisen seurakuntasihteerin
20% palvelussuhteeseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lapsiasiain vaikutukset
Seurakuntasihteerin toimen täytöllä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:n tarkoittamia lapsivaikutuksia.

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Kirjaamo: Talouspalvelut/ Jaana Hörkkö, Anne Kallioniemi, Menni
Heikkinen

82 §
JANNE ASON EROANOMUS SEURAKUNTANEUVOSTON JA SEN TYÖJAOSTON JÄSENYYDESTÄ 16.12.2021 ALKAEN
Janne Aso hakee eroa seurakuntaneuvoston ja sen työjaoston jäsenyydestä16.12.2020 alkaen paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Janne Aso poistui kokouksesta 82 § ajaksi.
Esitys

Janne Asolle myönnetään ero seurakuntaneuvoston jäsenyydestä.
Hänen tilalleen varasijalta seurakuntaneuvoston jäseneksi tulee Marjo Uotila.

Päätös

Esityksen mukaan.

Valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 § 3. momentin tarkoittamia lapsivaikutuksia.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksella.
Tiedoksi: Kirjaamo: Hallintovirasto, palkkatoimisto, Marjo Uotila
83 §
TOIMINTASUUNNITELMAT 2021
Toimintasuunnitelmat on laadittu seurakunnan strategialinjaukset ja
yleinen toimintasuunnitelma huomioon ottaen.
Piikkiön seurakunnan toiminnan ulkoiset puitteet luovat hyvät mahdollisuudet seurakuntatoiminnan monipuoliseen kehittämiseen. Koron-aika on vaikuttanut toiminnan muotoihin ja henkilöstön työnkuviin
sekä selkeästi monimuotoistaa sekä vahvistaa Piikkiön keskustassa
sijaitsevien seurakunnan tilojen, mm. kirkon, sen ympäristön sekä
pappilan, toiminnallisia monikäyttöisyyden tarpeita.
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Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 1/ 83 § mukaiset työalojen
toimintasuunnitelmat.

Lapsivaikutukset
Toimintasuunnitelmassa on huomioitu lasten ja nuorten osallisuus.
Päätös

Esityksen mukaan
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksella.

Tiedoksi

Kirjaamo: Hallintovirasto, kiinteistötoimisto; Piikkiön seurakunnan
työntekijät sähköisesti.

84 §
TALOUSARVIO 2021
Piikkiön seurakunnan kokonaistoiminnan määräraha vuodeksi 2020
470 709 euroa. Palkkausmäärärahoihin tästä summasta on arvioitu
kuluvan 365 694 euroa. Henkilöstöliite vuodelle 2021 (liite 0/ 84§) sisältää tiedot työntekijöiden palkkakuluista. kustannuksiin sivukulukerroin on 24,749 %. Budjettitaulukon palkkausmäärärahat ilmoitetaan sivukuluineen. Toimintamäärärahoihin jää näin 83 615 euroa.
Määrärahat riittävät suunniteltuun toimintaan. Osaan tapahtuma- ja
diakoniatoiminnoista on aiemmin saatu ja edelleen haetaan myös
yhtymän tai ulkopuolista rahoitusta (Liite 1 a-c/ 84 §, Työalojen talousarviosuunnitelmat).
Tammipartion osalta budjettikäsittelyn liitteenä ovat toimintasuunnitelma 2021, budjetti 2021 ja syyskokouksen pöytäkirja 2020 (Liitteet
2 a-e/ 84 §).
Työalojen esitykset löytyvät työalojen omista talousarvioista. Kirkkoherran koottu esitys talousarvioksi on liitteessä 3 / 84 §.
Seurakunnan rahastoista Virtanen-Wikstedin testamenttirahaston
saldo on 57.858,39 euroa (liite 4 / 84 §).
Virtanen-Wiksted -rahaston testamenttimääräyksissä
mainitaan:
- Virtasen haudan ikuinen kunnossapito sekä vuosittainen korko stipendinä seurakunnan määräämiin tarkoituksiin.
-Wikstedin sukuhaudan hoito kevät- ja kesäistutuksineen niin kauan kuin kyseinen rahamäärä riittää, kuitenkin vähintään 10 vuotta.
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Testamenttirahastoista Rekolan rahaston saldo on 49.340,59 euroa
(liite 4 / 84 §). rahaston testamenttimääräyksissä mainitaan haudanhoito.
Piikkiön seurakunta ei ole tähän mennessä realisoinut käyttöönsä
näiden testamenttirahastojen rahastovaroja.
Piikkiön seurakunnan vapaiden varojen rahastoissa on yhteensä
12 876,28 euroa (liite 5 /84 §).
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Piikkiön seurakunnan talousarvion
esitetyn mukaisena.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lapsivaikutukset
Talousarvion perhe- lapsi- ja nuorisotyön budjettiosuudet mahdollistaa toimivan lapsi-, perhe- ja nuorisotyön kokonaisuuden Piikkiön
seurakunnassa.
Tiedoksi

Kirjaamo: taloustoimisto. Piikkiön seurakunnan työntekijät (MH, AI.
MN, TI, RS, KE, PK) sähköisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuoikeus valitusoikeudella.

85 §
RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2021
Esitys

Rippikoulun vuosisuunnitelma 2021
Piikkiön seurakunta
Laatija: Kirsi Huoponen, rippikouluvastaava pappi (30.11.2020 asti)
Rippikoulun vuosikello
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ilmoittautuminen rippikouluihin toteutettiin 12.8.-20.9.2020. Tämän jälkeen rippikouluvastaava
suoritti ryhmäjaon, jonka tuli olla valmis 14.10.2020 mennessä. Kaikille rippikouluun ilmoittautuneille lähetettiin rippikoulukirje
19.10.2020.
Piikkiössä päädyttiin kolmeen ryhmään – 803, 804 ja 805 – koska
kesän viimeiseen ryhmään 806 ei ollut kuin kaksi ilmoittautunutta.
Muutoksia jouduttiin tekemään ryhmien sisällä jonkin verran.
Rippikouluryhmien opetusaikataulujen tekeminen saatiin valmiiksi
5.11.2020 mennessä, jolloin ryhmä 803:lle järjestettiin aloitustilaisuus, muille vastaavat tilaisuudet järjestettiin 19.11. ja 26.11.2020.
Yhteistä aloitustilaisuutta ei järjestetty koronapandemian aiheuttamien henkilömäärärajoitusten vuoksi.
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Oppitunteja toteutetaan joulukuusta alkaen n. 1 oppitunti/kuukausi.
Tähän sisältyy yhteiset jumalanpalveluskäynnit, oppitunnit ja teemapäivät (diakonia ja lähetystyö). Lisäksi erikseen sovittavina aikoina
järjestetään ns. vanhempienvartit.
Vuonna 2021 emme enää käytä ns. rippikoulupasseja, joihin rippikoululaiset kirjaavat yksittäiset jumalanpalveluskäynnit ym. tilaisuudet. Kaikki jumalanpalveluskäynnit ym. toteutetaan yhteisesti oman
ryhmän kanssa, ja ilmoittelussa käytämme netissä olevaa Padletilmoitustaulua, josta myös huoltajat voivat seurata rippikoulun kulkua.
Ryhmän 803 leiri on 6.-12.6.2021 Kunstenkarissa, konfirmaatio 13.6;
ryhmän 804 leiri on 18.-24.6.2021 Pyölinrannassa ja konfirmaatio
4.7 ja ryhmän 805 leiri on 6.-13.7.2021 Harjattulassa ja konfirmaatio
18.7.
Vuoden 2019-2020 alustavassa suunnitelmassa mainitusta ehdotuksesta kääntää rippikoulu niin, että rippikoulu alkaisi leirijaksolla, siis
luovuttiin. Ehdotus ei saanut kannatusta huoltajien keskuudessa.
Palautepalaveri rippikouluista järjestetään syksyllä myöhemmin sovittavana ajankohtana.
Piikkiön rippikoululeirien turvallisuusvastaavat ja vastuutyöntekijät
-

803-ryhmä: Merja Hermonen (turv.vast.) ja erikseen rekrytoitu kesätyöntekijä
804-ryhmä: Martti Haltia ja Riikka Saloranta (turv.vast.)
805-ryhmä: Antti Ijäs ja Riikka Saloranta (turv.vast.)

Rippikoulujen suunnittelupalaverit
- suunnittelupalaverit leirityöntekijöille tullaan pitämään toukokuussa
Päätös

Esityksen mukaan.

Muutoksenhakumahdollisuus oikaisuvaatimuksella.
Lapsivaikutukset
Toimivalla rippikoulusuunnitelmalla on positiivisia lapsivaikutuksia.
Tiedoksi

Seurakunnan työntekijät

86 §
KOLEHTISUUNNITELMA 2021
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Vuoden 2021 kolehtisuunnitelmassa noudatetaan mahdollisuuksien
mukaan aiempien vuosien käytäntöä ja seurataan kirkkohallituksen
ohjeita. Oman seurakunnan diakoniatyölle kerätään 2-3 kolehtia
vuodessa. Merimieskirkkoa muistetaan kolehdein. Vapaita kolehteja
kerätään oman seurakunnan nimikkolähetyskohteille. Kolehtikohde
voidaan muuttaa kirkkoherran päätöksellä esimerkiksi äkilliseen katastrofikohteeseen. Kolehtisuunnitelma lähetetään seurakuntaneuvoston jäsenille erillisenä sähköpostiliitteenä.
Esitys

Kolehtisuunnitelman jakoperiaatteet ja kolehtisuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisena.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lapsivaikutukset
Useat kolehtikohteet tukevat lapsia ja perheitä.
Kolehtilista tiedoksi:

Taloustoimisto/ Leena Sairanen; suntio Paula Maliniemi.

87 §
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 2021 OMAN SEURAKUNNAN OSUUDEN KÄYTTÖ
Seurakuntaneuvoston tulee vuosittain päättää Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuuden käyttämisestä. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon.
Esitys

Diakoniatyöryhmä esittää, että yhteisvastuukeräyksen 2021 oman
seurakunnan osuus (20 %) käytetään ikäihmisten taloudelliseen ahdingon tukemiseen.

Päätös

Esityksen mukaan.
Oikeus muutoksenhakuun

Tiedoksi

Taloustoimisto

88 §
TIEDOKSIANTOASIAT
A/ Kirkkoherran päätökset -15/2020. Nähtävillä kokouksessa.
B/ Työntekijöiden loma- ja vapaalista 2020. Nähtävänä kokouksessa.
C/ Papiston vapaapäivälista. VAPSUUN2020B (1.10.202030.4.2021). Nähtävänä kokouksessa.
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D/ Jouluavustukset. Valtion Piikkiön seurakunnan diakoniatyölle antamaa tukirahaa käytetään jouluavustuksiin 2020.
E/ Diakoniatyöryhmän muistio 16.11.2020. (Liite 1 / 88 §.) F/ Turun
arkkihiippakunnan piispanvaali on meneillään. Toinen vaalikierros
käydään torstaina 3.12.2020. Uusi piispa aloittaa virassa 1.2.2021,
ja hänet vihitään virkaansa 7.2.2021 Turun tuomiokirkossa. Äänioikeutettuja seurakuntaneuvoston jäseniä muistutetaan äänioikeuden
käyttämisestä toisella vaalikierroksella.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

89 §
ILMOITUSASIAT
A/ Seuraavat seurakuntaneuvoston kokoukset:
-keskiviikkoisin 3.2.; 28.4. ja 16.6.2021 klo 17.30
-työjaostot noin viikkoa ennen t klo 9: tiistaina 26.1.; tiistaina 20.4.; ja
torstaina 3.6.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

seurakuntaneuvoston poissaolevat jäsenet.

90 §
KOULUTUSSUUNNITELMAN 2021 HYVÄKSYMINEN
Esitys

t

Hyväksytään liitteen 1/ 90 § mukaiset koulutukset.

Lapsivaikutukset
Koulutussuunnitelmalla ei ole kirkkojärjestyksen 23. luvun 3, pykälän
tarkoittamia lapsivaikutuksia.
Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Koulutukseen hakeneet työntekijät sähköisesti.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella

91 §
KOLEHTILISTA 2021
Kolehtilista on laadittu seuraten kirkkohallituksen suosituksia. Vapaissa kolehdeissa on painotettu oman seurakunnan diakoniatyön
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kolehteja, oman seurakunnan nimikkolähetyskohteita. Seurakunnassa kerätään joka vuosi kolehtia Suomen merimieskirkolle.
Esitys

Hyväksytään kolehtilistan mukaan.

Päätös

Esityksen mukaan.
Mahdollisuus oikaisuvaatimukseen.

Tiedoksi

Kirjaamo: Taloustoimisto/ Leena Sairanen; suntio Paula Maliniemi
sähköisesti.

92§
MUUTOKSEN HAKU
Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan.
93 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.17

Merja Hermonen
puheenjohtaja

Antti Ijäs
sihteeri

Pöytäkirjantarkistajat

Mirjo Kanervavuori

Laura Langh-Lagerlöf

