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Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 16.3.2017 pöytäkirja on nähtävänä kirkkoneuvoston
kokoushuoneessa Eerikinkatu 3 A, 3krs., Turku ajalla 24.3.-7.4.2017 arkisin klo 8-15.45.
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

16.03.2017

§ 111

Kokouksen avaus
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 111

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

16.03.2017

§ 112

Kokouksen laillisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 112

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.

5/2017

5/52

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

16.03.2017

§ 113
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Kokouksen päätösvaltaisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 113

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirja
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16.03.2017
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Esityslistan hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 114

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Käsittely:

Puheenjohtaja esitti, että lisälistan asia käsitellään hallintojohtajan
esiteltävien asioiden jälkeen ennen talousjohtajan esiteltäviä asioita.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 115

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Rantanen ja Heikki Knuuti.
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Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 116

1. Lilja-lehden lukijatutkimus
Kokouksen aluksi Merja Tuominen Taloustutkimuksesta tulee kertomaan Lilja-lehden lukijatutkimuksesta.
2. Viranhaltijapäätökset
- Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti nähtävissä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Salaiset päätökset
ovat nähtävissä kokouksessa.
3. Turun tuomiokapitulin arkkihiippakunnan päätös: Rovastikuntajaon uudistaminen
- Tuomiokapituli on 8.3.2017 § 87 päättänyt:
1. lakkauttaa Naantalin, Vehmaan, Loimaan ja Paimion rovastikunnat 1.6.2017 lukien;
2. muodostaa 1.6.2017 lukien uuden Nousiaisten rovastikunnan, johon kuuluvat nykyisten Naantalin ja Vehmaan rovastikuntien seurakunnat;
3. muodostaa 1.6.2017 lukien uuden Paimion rovastikunnan, johon
kuuluvat nykyisten Loimaan ja Paimion rovastikuntien seurakunnat;
4. todeta, että Vehmaan rovastikunnan lääninrovasti Kari Aallon toimikausi päättyy 1.4.2017 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta;
5. määrätä Vehmaan rovastikunnan vt. lääninrovastiksi Uudenkaupungin kirkkoherra Esa Mierlahden ajalle 1.4.-31.5.2017;
6. todeta, että Naantalin rovastikunnan lääninrovasti Pertti Ruotsalon toimikausi päättyy 1.6.2017 lukien rovastikunnan lakkauttamisen
johdosta;
7. määrätä uuden Nousiaisten rovastikunnan vt. lääninrovastiksi
Raision kirkkoherra Pertti Ruotsalon 1.6.2017 lukien siihen asti, kunnes kirkolliskokouksen päättämä kirkkolain muutos on tullut voimaan
ja tuomiokapitulilla on valtuudet tehdä lopullinen lääninrovastin nimeäminen vaalia järjestämättä;
8. todeta, että Loimaan rovastikunnan lääninrovasti Janne Nurmen
toimikausi päättyy 1.6.2017 lukien rovastikunnan lakkauttamisen
johdosta;
9. todeta, että Paimion rovastikunnan lääninrovasti Timo Hukan toimikausi päättyy 1.6.2017 lukien rovastikunnan lakkauttamisen johdosta;
10. määrätä uuden Paimion rovastikunnan vt. lääninrovastiksi Salon
kirkkoherra Timo Hukan 1.6.2017 lukien siihen asti, kunnes kirkolliskokouksen päättämä kirkkolain muutos on tullut voimaan ja tuomiokapitulilla on valtuudet tehdä lopullinen lääninrovastin nimeäminen
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vaalia järjestämättä.
4. Pöytäkirjoja
- Sielunhoitotyön johtokunta 1/8.2.2017
5. Henrikinseurakunnan kirkkoherran osittainen varhennettu vanhuuseläke
- Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto on päättänyt, että kirkkoherra Heikki Mäntylä siirtyy osa-aikatyöhön, osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, (75%, työpäivät sunnuntai, tiistai, keskiviikko ja torstai) kirkkoherran esityksen mukaisesti 1.1.2018 alkaen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Käsittely:

Kirkkoneuvosto kävi Taloustutkimus Oy:n Merja Tuomisen Lilja-lehteä koskevan lukijatutkimuksen esittelyn pohjalta keskustelun.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkovaltuuston jäsen Tytti Kankariston luottamustoimen päättyminen
93/00.00.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 117

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Tytti Kankaristo on seurakuntavaaleissa 2014 valittu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi Kaarinan seurakunnan edustajana.
Tytti Kankaristo on ilmoittanut muuttaneensa pois Kaarinan seurakunnan alueelta 1.3.2017 alkaen. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston Kaarinan seurakunnan edustajana.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Tytti Kankariston luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston Kaarinan seurakunnan edustajana todetaan päättyneeksi
1.3.2017 alkaen (KJ 7 luku 2:1).
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkovaltuuston jäsenen luottamustoimesta eroamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Yhteinen kirkkovaltuusto
Tytti Kankaristo
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Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan jäsenen vaihtuminen
8/00.00.01.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 118

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kasvatusasian johtokunnan johtosäännön 2 § kuuluu seuraavasti:
”Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi vara-jäsentä. Johtokunnassa tulee olla monipuolisesti
edustettuna sen tehtäviin kuuluva asiantuntemus. Johtokunnan jäsenten vaalin valmistelee kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, sillä kirkkoneuvoston edustajalla, jonka neuvosto toimikaudekseen valitsee, hallintoviraston johtavalla viranhaltijalla sekä yhteisten työmuotojen johtavalla viranhaltijalla.”
Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten
tasa-arvo.
Yhteiseen kasvatusasiain johtokuntaan on
valittu seuraavat henkilöt:

vuosille 2017-2018

Jaakola Jaana, puheenjohtaja
Kankaristo Tytti
Laine Jukka
Laato Anni
Lehtiö-Vainio Anniina
Erkkilä Raimo
Isolauri Hannu
Holmroos Mari, varajäsen
Välimäki Virve, varajäsen
Tytti Kankaristo on ilmoittanut 1.3.2017, että hän ei voi toimia enää
Turun
ja
Kaarinan
seurakuntayhtymän
luottamustoimissa
paikkakunnalta muuttamisen vuoksi. Tämän vuoksi kasvatusasian
johtokuntaan tulee valita uusi jäsen Tytti Kankariston tilalle.
Lapsivaikutusten arviointi: Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan
jäsenen vaihtumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että yhteiseen
kasvatusasiain johtokuntaan vuosiksi 2017-2018 valitaan uusi
henkilö Tytti Kankariston tilalle. Uuden esitettävän henkilön nimi
ilmoitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle sen kokouksessa 16.3.2017.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Käsittely:

Hallintojohtaja ilmoitti, että uudeksi jäseneksi kasvatusasiain
johtokuntaan esitetään luokanopettaja Johanna Laitista.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Kirkkovaltuusto
Johanna Laitinen
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Vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän viran auki julistaminen

99/01.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 119

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu kallio

Esittely:

Viranhaltija Niina Tulosen irtisanouduttua vapautui diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän virka 6.3.2017.
Diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön piirissä toimii tällä hetkellä noin
450 vapaaehtoista. Vapaaehtoisia työskentelee lähimmäisavussa,
keräyksissä, ystäväpalvelussa, kohtaamispaikoissa ja muissa tehtävissä. Lisäksi diakoniakeskus järjestää kaikkia seurakuntia palvelevaa vapaaehtoisten koulutusta ja vapaaehtoisten ohjausta. Elävä
vapaaehtoistoiminta vaatii mahdollistamista, tiedottamista, perehdyttämistä, innostamista ja uusien toimintamuotojen ideoimista. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden tukeminen ovat
tämän hetken todellisuutta, mutta korostuvat entisestään tulevaisuudessa.
Diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän virka on
keskittynyt kohtaamispaikkojen ja laitosten vapaaehtoistoimintaan.
Poijun palvelutori on Turun kaupungin kanssa yhteistyössä
toteutettu ikäihmisille suunnattu kohtaamispaikka. Vapaaehtoiset
vastaavat Poijun palveluun olennaisena osana kuuluvasta
kahvilatoiminnasta ja digiavusta. Vuonna 2016 Poijussa vieraili noin
5 300 kävijää.
Turun kaupungin pitkäaikaissairaanhoidon ja vanhuskeskusten asumis- ja hoitoyksiköissä sekä Kaarinan ja Piikkiön vanhusten asumisja hoitoyksiköissä asuu paljon vanhuksia, joiden omaiset ovat kaukana tai joilla ei ole lainkaan omaisia. Vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä on rekrytoinut ja kouluttanut vapaaehtoisia tällaisten
vanhusten vapaaehtoisiksi ystäviksi. He toimivat vanhuksen
läheisinä ja tuovat vierailuillaan iloa. Osa vapaaehtoisista toimii
myös esim. ryhmänvetäjinä. Toiminta edellyttää pidempiaikaista
sitoutumista
ja
mm.
työnohjausta.
Vapaaehtoistyön
diakoniatyöntekijä on tässä avainasemassa. Hän on yhteistyössä
vanhuskeskusten toiminnanohjaajien kanssa rekrytoinut ja
innostanut vapaaehtoisia, kouluttanut ja järjestänyt täydentävää
koulutusta sekä organisoinut vapaaehtoisten työnohjausta. Näin
diakoniakeskuksesta ohjattu vapaaehtoistyö on myös kaupungin
näkökulmasta luotettavaa ja laadukasta.
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Diakoniatyön johtokunta on käsitellyt asiaa § 18/2017 7.3 (liite) ja
päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vapaaehtoistyön
diakoniatyöntekijän virka julistetaan haettavaksi 30.4.2017 päättyvällä hakuajalla Kotimaassa, Oikotie.fi ja evl.fi/rekry julkaistavalla ilmoituksella:
Kotimaassa julkaistaan seuraava ilmoitus:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on 30.4.2017 mennessä
haettavana
VAPAAEHTOISTYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKA
Tarkemmat tiedot: www.evl.fi/rekrytointi
Sähköisissä kanavissa oikotie.fi ja evl.fi/rekrytointi julkaistaan ilmoitus seuraavan sisältöisenä:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on 147 000 ja työntekijöitä noin 450. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksessa on 30.4.2017 mennessä haettavana
VAPAAEHTOISTYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN (502) VIRKA
Etsimme diakoniatyön osaajaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen vanhus- ja vapaaehtoistyön tiimiin. Tehtävänäsi on etsiä, kannustaa, kouluttaa ja ohjata vapaaehtoisia työskentelemään etenkin vanhusväestön parissa. Toimit yhteistyössä
yhtymän seurakuntien kanssa ja tuet heidän vapaaehtoistyötään.
Erityisiä painopisteitä ovat pitkäaikaissairaanhoidossa ja vanhuskeskusten hoito- ja asumisyksiköissä asuvat ikäihmiset ja Poijun
palvelutori.
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian
virkatutkinto. Kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi arvostamme yhteistyötaitoja, kokemusta työnohjauksesta sekä aikaisempaa kokemusta vapaaehtoistyön mahdollistamisesta.
Virkaan valittavan on oltava ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen
on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin hyväksyttävä
lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen
rikosrekisteriote ennen työn vastaanottamista.
Virkaa haetaan 30.4.2017 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kohdasta ”Hae tätä työpaikkaa”
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tai
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Diakoniakeskus
Teemu Hälli
PL 922
20101 Turku
Kuoreen tunnus: Vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän haku
Palkkaus KirVESTESin vaativuusluokka 502/20 (€ 2321,78).
Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Virkasuhde täytetään 15.8.2017 tai sopimuksen mukaan.
Tarkempia tietoja antavat diakoniajohtaja Teemu Hälli, 040 341
7266, teemu.halli@evl.fi ja vanhainkotien pastori Anne Norvasuo p.
040 341 7585, anne.norvasuo@evl.fi.
Turussa 16.3.2017
KIRKKONEUVOSTO
Lapsivaikutusten arviointi: Diakoniatyön vapaaehtoistyöntekijän viran
auki julistamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Yhteinen
kirkkoneuvosto
päättää
julistaa
vapaaehtoistyön
diakoniatyöntekijän (502/20) viran haettavaksi esittelyn mukaisilla
ilmoituksilla 30.4.2017 päättyvien hakuajoin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1

Jakelu

Diakoniatyön johtokunta

Diakj ote §18 Vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän
virantäyttö
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Kaarinan kirkon suntio Marja-Liisa Kujanpään ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä
83/01.01.04.02/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 120

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kaarinan kirkon suntio Marja-Liisa Kujanpää on 17.2.2017
toimittanut kirkkoneuvostolle ilmoituksen, jossa hän sanoo itsensä
irti Kaarinan kirkon suntion virasta 31.5.2017. Hän ilmoittaa
siirtyvänsä eläkkeelle 1.6.2017 alkaen.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kaarinan kirkon suntio
Marja-Liisa Kujanpään eläkkeelle siirtymisen 1.6.2017 alkaen.
Samalla kirkkoneuvosto kiittää Marja-Liisa Kujanpäätä arvokkaasta
työstä seurakuntayhtymän hyväksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Kaarinan kirkon suntion eläkkeelle jäämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Marja-Liisa Kujanpää
Kirkkoherra Ville Niittynen
Palkkatoimisto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
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Kaarinan kirkon suntion viran auki julistaminen
94/01.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 121

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kaarinan kirkon suntio on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.6.2017
alkaen. Kirkko tarvitsee suntion ja kiinteistöjohtaja esittää, että
suntion virka julistetaan auki ja haettavaksi sekä täytetään niin
pikaisesti kuin mahdollista. Viran tehtävän vaativuusryhmä on 402/0.
Kiinteistötoimisto on laatinut alla olevan hakuilmoituksen viran
täyttöä varten. Hakuilmoitus julkaistaan evl-rekrytointipalvelussa,
oikotiellä, Te-palvelujen sivuilla sekä sisäisessä haussa seuraavan
sisältöisenä:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä koostuu kymmenestä
seurakunnasta ja yhtymän yksiköistä. Seurakuntayhtymään kuuluu
147.000 jäsentä ja työntekijöitä on n. 450.
Kiinteistötoimistossa on haettavana
Suntion virka
Tehtävän kuvaus:
Suntio toimii pääasiallisesti Kaarinan kirkon suntiona. Työskentely
seurakuntayhtymän muissa kiinteistöissä on myös mahdollista.
Tehtävä sisältää siivoustyötä sekä kirkollisten tilaisuuksien
järjestämiseen liittyviä suntion ja vahtimestarin töitä. Hän vastaa
tilojen siivouksesta, järjestyksenpidosta ja kiinteistönhoidosta.
Tehtävään kuuluu myös ilta- ja viikonlopputyötä.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402/0 mukaisesti siten, että
peruspalkka on 1.942,15 €/kk. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa
vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu
työntekijän työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.
Kelpoisuusvaatimukset:
Suntion ammattitutkinto tai vastaavasti työkokemuksella hankitut
tiedot ja taidot. Käytössämme ovat sähköiset varaus- ja
työajanseurantaohjelmat sekä laskutusohjelmat ja sisäisessä
viestinnässä käytämme sähköpostia, joten tietotekniikan perustaidot
ovat välttämättömät.
Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää
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seurakuntayhtymän työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama
hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan
tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virka on otettava vastaan
1.8.2017 tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä sovelletaan 6 kk:n
koeaikaa.
Lisätietoja antaa:
Lisätietoja tehtävästä antaa tekninen isännöitsijä Minna Heiskanen,
puh. 040 341 7295.
Hakeminen:
Virkaan haetaan sähköisesti ilmoituksessa olevalla linkillä
viimeistään 5.4.2017. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta
hakemuksen voi toimittaa kirjallisesti Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma-pe klo 8-15.45). Hakemuksen
tulee olla perillä 5.4.2017 klo 15.45 mennessä osoitteessa
Eerikinkatu 3, 20100 Turku.
Lisäksi ilmoitus julkaistaan suppeampana, rekrytointisivuille
ohjaavana
Turun
Sanomissa,
Kaarina-lehdessä
ja
Kotimaa-lehdessä sekä ilmoitustaululla.
Lapsivaikutusten arviointi:
Kaarinan kirkon suntion viran auki julistamisella ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi Kaarinan kirkon suntion
viran vaativuusryhmässä 402/0 ja valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo
Kosolan hoitamaan suntion viran täyttöprosessin siten, että esitys
valittavasta henkilöstä tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi.
Edelleen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan
kokouksessa tämän asian osalta välittömästi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

Jakelu

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
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8.12.2016

julistaa

Hautaustoimen päällikön viran täyttäminen
283/01.01.01.00/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 122

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvosto
päätti
kokouksessaan
hautaustoimen päällikön viran haettavaksi.
Hakukuulutus
Te-palvelujen
sisältöisenä:

julkaistiin
evl-rekrytointipalvelussa,
sivuilla sekä sisäisessä haussa

oikotiellä,
seuraavan

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on yhdeksän hautausmaata
ja viisi siunauskappelia sekä krematorio. Hautauksia on vuosittain n.
1.800 kpl, hoidettavia hautoja n. 21.000 kpl ja tuhkauksia
krematoriossa n. 2.500 vuodessa.
Seurakuntayhtymän
haettavana

kiinteistötoimiston

hautaustoimessa

on

HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖN virka
Hautaustoimen päällikkö vastaa hautaustoimesta, hautausmaiden
rakentamisesta ja hoidosta sekä kiinteistöjen ulkoalueiden
vihertöistä ja metsien hoidosta. Hän toimii hautaustoimen
henkilöstön esimiehenä. Hautaustoimessa on vakituisia työntekijöitä
yhteensä 44 henkilöä, joista 6 on työnjohtajia. Kesällä
hautaustoimeen palkataan kausityöntekijöitä n. 130 hautausmaiden
hoitotöihin.
Hautaustoimen päällikkö valmistelee esitykset hautaustoimen
maksuista ja laatii ehdotuksen hautaustoimen talousarvioksi. Hän
toimii kiinteistölautakunnan sihteerinä ja seurakuntayhtymän
ympäristövastaavana ja hyväksyy hautamuistomerkit.
Hautaustoimen päällikön viran pätevyysvaatimuksina ovat yliopiston
tai
korkeakoulun
puutarha-alan,
ammattikorkeakoulun
tai
puutarhaopiston
loppututkinto
sekä
riittäväksi
katsottava
puutarha-alan kokemus ja hallinnollisten ja taloudellisten asioiden
tuntemus. Viran menestyksellisessä hoidossa on apuna kokemus
esimiestehtävistä, halu ja kyky toimia suuren organisaation
johtotehtävissä ja hyvät vuorovaikutustaidot.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan, jolloin
viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 3.589,79 €/kk.
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Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista
palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään
15 % peruspalkasta.
Lisätietoja virasta
0403417257.

antaa

kiinteistöjohtaja

Seppo

Kosola,

p.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää
seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla
konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.
Virka on otettava vastaan 1.4.2017 tai sopimuksen mukaan.
Virkaan haetaan sähköisesti ilmoituksessa olevalla linkillä
viimeistään 4.1.2017. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta
hakemukset voi toimittaa kirjallisesti Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän
kirjaamoon
(ma–pe
klo
8.00–15.45).
Hakemuksen tulee olla perillä 4.1.2017 klo 15.45 mennessä
osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku.
Kirkkoneuvosto
Lisäksi ilmoitus julkaistiin suppeampana, rekrytointisivuille
ohjaavana Kyrkpressen-lehdessä, Turun Sanomissa, Helsingin
Sanomissa ja Kotimaa-lehdessä sekä ilmoitustaululla.
Määräaikaan mennessä saapui 20 hakemusta. Hakijaluettelo on
esityslistan liitteenä.
Haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa, numerot 1, 2, 11 ja 15.
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, tuomiorovasti Heimo Rinne ja
henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen haastattelivat kutsutut
20.1.2017.
Haastattelujen jälkeen päätettiin lähettää hakijat nrot 1 ja 15
testattaviksi. Testauksen hoiti Romana Management Oy.
Sekä haastattelujen että testeistä saadun raportin perusteella
arvioitiin Pekka Sorri pätevimmäksi ja sopivimmaksi hakijaksi. Hän
on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon v.
1991 ja hortonomin tutkinnon v. 1993 ja toimii parhaillaan Keravan
kaupungin viheraluepäällikkönä. Pekka Sorrilla on usean vuoden
esimieskokemus alalta.
Haastattelijat esittävät yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että hautaustoimen päällikön virkaan valitaan Pekka Sorri.
Ennen
viran
vastaanottamista
hänen
tulee
esittää
seurakuntayhtymän työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama
hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.
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Lapsivaikutusten
arviointi:
Hautaustoimen
päällikön
viran
täyttämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valita hautaustoimen päällikön virkaan
Pekka Sorrin. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee esittää
seurakuntayhtymän työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama
hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus
määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. Viran täytössä
sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.5.2017
alkaen tai sopimuksen mukaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2

Jakelu

Virkaa hakeneet
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto

Hautaustoimen päällikön viran hakijalista
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Seurakuntasihteerien työnkuvan muuttaminen
69/01.02.01.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 123

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Seurakuntasihteereiden työnkuvan muuttaminen ja hallinnollisen
aseman muuttaminen on ollut yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyssä
viimeksi 02.02.2017§ 60 kohdalla ja pääosa käsittelystä ilmenee
seuraavasta:
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan toukokuussa 2016, että keskusrekisteriin kuuluvan seurakuntatoimiston hallinnollista asemaa
muutetaan siten, että seurakuntasihteerit tulisivat seurakuntien työntekijöiksi. Kun tämä muutos merkitsi tarvetta mm. miettiä seurakuntasihteereiden toimenkuvien yhteneväisyyttä, esimiestoiminnan järjestelyä ja suhdetta jäljelle jääviin keskusrekisteriin toimintoihin, annettiin 19.5.2016 kokouksessa kirkkoherrainkokoukselle tehtäväksianto selvittää ym. kysymyksiä.
Kirkkoherrainkokous on toiminut saamansa tehtävän mukaisesti ja
sen asettama työryhmä on saanut mietintönsä valmiiksi. Esitys kuuluu seuraavasti:
Taustaa
Yhteinen kirkkoneuvosto on 28.4.2016 tehnyt periaatepäätöksen
seurakuntasihteerien siirtämisestä tulevaisuudessa seurakuntien
työntekijöiksi.
Seurakuntayhtymässä on lisäksi ollut vuonna 2016 käynnissä varauspalveluyksikön perustaminen ja sen kehittämiseen keskittynyt
projekti. Seurakuntasihteerien työnkuvaan aiemmin kuulunut toimitusvarausten hoitaminen on 1.5.2016 lähtien ollut siirrettynä kyseiselle varauspalveluyksikölle.
Yhteinen kirkkoneuvosto on 19.5.2016 antanut laajalle kirkkoherrainkokoukselle tehtäväksi nimetä työryhmä suunnittelemaan ja valmistelemaan esitystä seurakuntasihteerien työnkuvista, sijaisjärjestelyistä, sijoituspaikoista ja johtamismallista.
Samana päivänä eli 19.5.2016 laaja kirkkoherrainkokous nimesi kyseiseen työryhmään Mia Wikströmin, Katri Lautjärven, Maj Röyskön,
Hannu Hurmeen, Tekla Määttäsen, Heikki Mäntylän sekä kokoonkutsujaksi Ville Niittysen.
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Kokouksessaan 6.10.2016 laaja kirkkoherrainkokous vaihtoi Maj
Röyskön Katriina Kosolaan perusteenaan se, että Lautjärvi ja Röyskö edustavat molemmat samaa niin sanottua seurakuntaparia.
Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Lisäksi varauspalvelun/keskusrekisterin uudistamisesta vastaava niin sanottu ohjausryhmä on
omalta osaltaan käsitellyt seurakuntasihteerien työtä ja asemaa. Kyseisen ohjausryhmän lisäksi myös seurakuntasihteerit ovat omissa
työkokouksissaan Mia Wikströmin johdolla työstäneet seurakuntasihteerien työnkuvia.
Esitys perustuu ykn:n 28.4.2016 ja 19.5.2016 päättämiin peruslinjauksiin.
Työryhmän esitys
1.Seurakuntasihteerien työnkuvat ja sijaistamiset ennen siirtoa seurakuntiin
Katja Johansson toimii jatkossakin Maarian seurakunnan ja Paattisten seurakunnan seurakuntasihteerinä.
Katriina Kosola toimii jatkossakin Mikaelinseurakunnan ja Martinseurakunnan seurakuntasihteerinä.
Katri Lautjärvi toimii jatkossakin Katariinan seurakunnan ja Henrikin
seurakunnan seurakuntasihteerinä.
Maj Röyskö toimii jatkossakin Kaarinan seurakunnan ja Piikkiön seurakunnan seurakuntasihteerinä.
Pia Taponen toimii jatkossakin Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteerinä.
Kunnes seurakuntasihteerit siirretään seurakuntien työntekijöiksi,
toimii Mia Wikström kaikkien seurakuntasihteerien hallinnollisena
esimiehenä.
Työnjohdollisina esimiehinä toimivat toistaiseksi kirkkoherrat. Seitsemän kuukautta käytössä ollut ratkaisu, jossa yhdellä seurakuntasihteerillä voi olla kaksi työnjohdollista esimiestä, on toiminut hyvin.
Käytännön ongelmia ei ole ollut.
Seurakuntasihteerit muodostavat viiden hengen tiimin. Kaikki tuuraavat kaikkia esimiehen antamien työmääräysten mukaisesti.
Työryhmä esittää seurakuntasihteerien perustehtäviksi alla olevia
asioita. Vähintään nämä tehtävät kuuluvat jokaisen seurakuntasihteerin työnkuvaan.
Seurakuntasihteerin sijaistaessa toista kuuluvat myös nämä kaikki
alla listatut työt sijaisen tehtäviin. Toki lyhyiden sijaisuuksien ollessa
kyseessä ei kaikista alla olevista tehtävistä vastaaminen ole välttämättä tarkoituksen mukaista.
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Alla oleva listaus ei ole tyhjentävä kuvaus seurakuntasihteerin työstä: virkatehtäviin kuuluvat myös kaikki muut hallinnollisen tai työnjohdollisen esimiehen antamat tehtävät, myös sijaisena toimittaessa.
ASIAKASPALVELU:
- Puheluihin vastaaminen ja virastolle tulevien asiakkaiden palveleminen
VARAUSOHJELMA:
-Työvuorolista, loma- ja vapaapäivät
-jumalanpalvelukset, hartaudet ja niihin toimittajat
-säännöllinen kerho- ja piiritoiminta
-Primen tilaisuuksien ”tsekkaus” (esim. hautausaikojen sulkeminen)
(Varauspalvelu päivittäisiä, ja seurakuntasihteerit muut)
-Konserttivaraukset ja muut ulkopuolelta tulevat varauspyynnöt kirkkoihin (Sinin projektin edetessä saattaa siirtyä varauspalveluun)
-Työpalaverit ja toiminnan kehittäminen varauspalvelun kanssa
HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT
-KIPA:n tehtävät
-Seurakuntaneuvoston esityslistojen stilisointi ja postitus
-Varajäsenten kutsuminen kokoukseen
-Pöytäkirjojen stilisointi, muutoksenhaut, otteet, kuulutukset
-Pöytäkirjan sisällysluettelon tekeminen
SISÄISET PALVELUT
-Taloushallinnon raportit (nyk. pääkirja ja toteutumavertailut)
-Ostolaskuohjelman laskujen tiliöinti ja reititys. Kenet merkitään sijaiseksi lomien ajaksi
-Kuulutukset kirkkoihin
-Postin jakaminen
-Osallistuminen seurakuntien työntekijäkokouksiin
-Kehtoluokat ja vanhusten onnittelutervehdykset, kirjeet muuttaneille, liittyneille ja eronneille sekä pyhäinpäivän ja muiden tilaisuuksien
kutsujen lähettäminen.
-Seurakuntaretkille ja tapahtumiin ilmoittautumisten vastaanottaminen
-Seurakunnan tarvikevaraston ylläpitäminen
-Huolehtiminen seurakuntien toiminnallisesta arkistosta
VAALEIHIN LIITTYVÄT TYÖT (joka 4.vuosi)
2.Seurakuntasihteerien siirto seurakuntien työntekijöiksi ja johtamismalli
Kun seurakuntasihteerit tulevaisuudessa siirtyvät seurakuntien työntekijöiksi, tapahtuu se seuraavan mallin mukaisesti:
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Katja Johansson > Maarian seurakunnan työntekijäksi, esimieheksi
Maarian kirkkoherra
Katriina Kosola > Mikaelinseurakunnan työntekijäksi, esimieheksi
Mikaelin kirkkoherra
Katri Lautjärvi > Katariinan seurakunnan työntekijäksi, esimieheksi
Katariinan kirkkoherra
Maj Röyskö > Kaarinan seurakunnan työntekijäksi, esimieheksi Kaarinan kirkkoherra
Pia Taponen > Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijäksi, esimieheksi
tuomiorovasti
Jos suomenkielisten seurakuntien määrä ei tulevaisuudessa muutu,
hoitaa seurakuntasihteeri jatkossakin tämän hetkisen mallin mukaisesti ja tässä esityksessä määriteltyjen työtehtävien puitteissa myös
nykyisen ”seurakuntaparin” seurakuntasihteerin tehtävät. Eli Johansson > myös Paattinen; Kosola > myös Martti; Lautjärvi > myös Henrik; Röyskö > myös Piikkiö.
Seurakuntasihteerien esimiehinä toimivien kirkkoherrojen tehtävänä
on jatkossa määrittää vuosiloma- ja sairauspoissaolosijaiset seurakuntasihteereille.
3. Esityksestä päättäminen ja uudistuksen voimaansaattaminen
Epäselvä ja työntekijöitä kuluttava tilanne seurakuntatoimiston tulevaisuuden suhteen on jatkunut pitkään. Työryhmä näkee sen vuoksi
tärkeänä, että muutosprosessi viedään loppuun ilman turhia viivytyksiä.
Yhteinen kirkkoneuvosto on 8.6.2000 (§ 186) vahvistanut seurakuntatoimiston johtosäännön. Sen päivittämisestä ei ole enää kysymys,
sillä seurakuntasihteerien siirtäminen seurakuntien työntekijöiksi yllä
esitetyllä tavalla tarkoittaa seurakuntatoimiston kokonaan lopettamista hallinnollisena yksikkönä.
Nykyisen johtosäännön 1 § 1 mom mainittu varauspalvelujen hoito
jää edelleen yhtymätasolle hoidettavaksi eli keskusrekisteriin perustetulle varauspalvelu-yksikölle.
Keskusrekisterin johtosääntöön on syytä tehdä muuttuneen tilanteen
edellyttämät päivitykset.
Seurakuntasihteerien siirtyessä seurakuntiin menettävät muut seurakuntatoimiston johtosäännön pykälät merkityksensä.
Seurakuntien tehtäväksi jää laatia seurakuntasihteerien viran johtosääntö. On tärkeää, että kyseiset johtosäännöt sisältävät yllä linjatut
seurakuntasihteerin perustyötehtävät, jotta sijaistukset saadaan uudessakin tilanteessa sujumaan.
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Työryhmä esittää, että tämä esitys viedään 9.1.2017 yhteisen kirkkoneuvoston työjaostoon ja että 16.1.2017 ykn tekee periaatepäätöksen seurakuntatoimiston lopettamisesta ja käytännön toimeenpanon aloittamisesta. Sen jälkeen asia käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja käydään työnantajan ja seurakuntasihteerien väliset yhteistoimintaneuvottelut. Niiden päätyttyä ykn tekee kokouksessaan
16.3.2017 lopullisen esityksen asiasta kirkkovaltuuston kokoukselle
30.3.2017. Kirkkovaltuusto päättää virkojen lopettamisesta ja uusien
virkojen perustamisesta. Uudistus astuu voimaan 1.4.2017.
Turussa 23.12.2016
Ville Niittynen, pj
Hannu Hurme
Katriina Kosola
Katri Lautjärvi
Heikki Mäntylä
Tekla Määttänen
Mia Wikström
Kirkon yhteistoimintasopimuksen 4§:n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 3 §:ssa tarkoitetun asian, sen on käsiteltävä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja asianomaisten työntekijöiden tai heidän 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen edustajien kanssa.
Kirkkoneuvosto myönsi 2.2.2017 luvan aloittaa kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiset neuvottelut seurakuntasihteerien työnkuvan ja
sijoittumisen organisaatiossa muuttamiseksi. Neuvottelut koskivat
kaikkia seurakuntasihteereitä. Asian lopullinen päätöksenteko tapahtuu näiden neuvottelujen ja jatkovalmistelun jälkeen.
Nämä neuvottelut on pidetty seurakuntasihteereiden kanssa
27.02.2017 ja lisäksi asia on ollut esillä yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1.3.2017. Työnantajan edustajina neuvotteluihin seurakuntasihteereiden kanssa osallistuivat henkilöstöpäällikkö Tekla
Määttänen, vt. keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström, kirkkoherra
Ville Niittynen ja hallintojohtaja Hannu Kallio.
Pidetyssä neuvottelusssa seurakuntasihteerit olivat esitettyyn järjestelyyn pääsääntöisesti tyytyväisiä, mutta jonkin verran esitettiin kysymyksiä yhtenäisten toimintatapojen toteutumisen varmistamisesta.
Yhteistyötoimikunnassa perusratkaisuun oltiin tyytyväisiä, mutta siellä tuli esille kysymys yhtenäisen toimintatavan takaamisesta sekä sijaistusten hoitamisesta. Esitetyn aikataulun tarkoituksenmukaisuus
tuli myös esille. Neuvottelutilaisuuksissa tuli myös esille taloudellisten resurssien oikeudenmukainen suuntaaminen keskusrekisteristä
seurakunnille, jotta siirto ei heikentäisi seurakuntien taloudellista tilannetta ja toisaalta että seurakuntasihteereiden käytön jakaminen
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tulee määritellä yksiselitteisellä, myös talousarviosta ilmenevällä tavalla.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on keskusrekisteri, jonka
johtosäännön hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Lisäksi keskusrekisterin yhteydessä toimii seurakuntasihteereistä toimiva seurakuntatoimisto. Seurakuntatoimiston toiminta loppuu, mikäli sen henkilökunta siirretään seurakuntien henkilöstöksi tavalla, jota kirkkoneuvoston linjaamalla tavalla on lähdetty valmistelemaan. Seurakuntatoimiston johtosäännöstä on päättänyt yhteinen kirkkoneuvosto ja se
kuuluu seuraavasti:
Kirkkoneuvosto hyv. 8.6.2000 § 288
Seurakuntatoimiston johtosääntö
1 § Seurakuntatoimisto toimii keskusrekisterin yhteydessä.
Seurakuntatoimiston tehtävänä on:
1. hoitaa kirkollisiin toimituksiin liittyvä varauspalvelu,
2. huolehtia seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien esityslistoista ja
pöytäkirjoista,
3. hoitaa seurakuntien muut toimistopalvelut osoitettujen virkojen ja
määrärahojen puitteissa.
2 § Seurakuntatoimiston toimintaa valvoo kirkkoherrainkokous.
Keskusrekisterin johtaja johtaa seurakuntatoimiston työskentelyä ja
on tässä tehtävässään alistussuhteessa kirkkoherrainkokoukselle.
3 § Seurakuntatoimistossa voi olla toimistonhoitajan ja seurakuntasihteerin virkoja sekä tarvittava määrä muuta henkilökuntaa.
4 § Toimistonhoitajan viran pätevyysvaatimuksena on vähintään soveltuva opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys toimistotehtäviin.
Seurakuntasihteerin viran pätevyysvaatimuksena on alan opistoasteen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja hyvä perehtyneisyys toimistotehtäviin.
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Yhteinen kirkkoneuvosto voi virkaa auki julistaessaan edellyttää hakijalta molempien kotimaisten kielten taitoa tai muuta viran erityistehtävään liittyvää soveltuvuutta.
5 § Toimistonhoitajan tehtävänä on keskusrekisterin johtajan alaisena:
1. hoitaa seurakuntasihteerin tehtävät,
2. toimia seurakuntatoimiston esimiehenä tekemällä esityksen vuosilomista keskusrekisterin johtajalle, järjestämällä vuorottelut, valvomalla töiden tasapuolista jakautumista, ja tekemällä keskusrekisterin
johtajalle aloitteita seurakuntatoimiston toiminnan kehittämisestä,
3. suorittaa keskusrekisterin johtajan muut hänelle määräämät tehtävät.
6 § Kirkkoherrainkokous vahvistaa seurakuntasihteerien toimenkuvan.
7 § Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa avoimet virat haettaviksi ja täyttää ne.
Jos viran hakijalta edellytetään pätevyytenä ruotsin kielen taitoa, on
hakijoista ennen viran täyttämistä pyydettävä Turun ruotsalaisen
seurakunnan kirkkoherran lausunto.
Koska keskusrekisterin johtosäännössä ei ole sellaisia viittauksia
seurakuntatoimiston johtosääntöön, jotka edellyttäisivät keskusrekisterin johtosäännön muuttamista tämän asian vuoksi, on nyt kysymyksessä seurakuntatoimiston lakkauttaminen ja samalla sen johtosäännön tarpeettomaksi toteaminen.
Keskusrekisterin toiminnan tämän kaltainen muuttaminen on asia,
josta on tarpeellista hankkia seurakuntaneuvostojen lausunnot.
Lisäksi seurakuntaneuvostoille annetaan mahdollisuus lausua myös
muista seurakuntasihteereiden hallinnolliseen asemaan vaikuttavista
muutoksista, mukaan lukien siitä, millä periaatteilla seurakuntasihteereiden kustannukset ja talousarviovarat tulisi jakaa seurakunnille.
Lausuntojen ei ole kuitenkaan tarpeen olla yksityiskohtaisia, koska
kustannustenjako tulee joka tapauksessa ratkaistavaksi vuoden
2018 talousarviota laadittaessa ja mikäli uudistus toteutetaan lähiaikoina, kustannusten jaon mahdolliset puutteet eivät vaikuta kuin loppuvuoteen 2017.
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Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen, että yhteistoimintamenettelyn
mukaiset neuvottelut on käyty henkilöstön kanssa. Neuvotteluissa ei
ole tullut esiin asioita, jotka estäisivät ajatellun siirron toteuttamista,
mutta asian jatkovalmistelussa tulee kuitenkin paneutua johtamistoiminnan yksityiskohtiin sekä kustannusten oikeudenmukaiseen jakamiseen.
Kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostojen lausuntoa johtuvastaseurakuntasihteereiden hallinnollisen aseman muuttamisesta tavalla, mikä ilmenee tästä esittelymateriaalista, erityisesti kirkkoherra
Ville Niittysen johtaman työryhmän esityksestä.
Lisäksi seurakuntaneuvostoille varataan tilaisuus lausua niistä periaatteista, joiden mukaan seurakuntien vastuulle tulevien seurakuntasihteereiden taloudellinen kustannus tulisi oikeudenmukaisesti jakaa.
Lausunnot on toimitettava yhteiselle kirkkoneuvostolle viimeistään
24.4.2017.
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntasihteerien työnkuvan muuttamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Käsittely:

Osa kirkkoherroista piti esitettyä lausunnon aikataulua liian tiukkana.
Hallintojohtaja muutti lausuntojen uudeksi takarajaksi 5.5.2017, jolloin
asia
ehditään
käsitellä
toukokuussa
pidettävässä
kirkkoneuvoston kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin.

Jakelu

Seurakuntasihteerit
Seurakunnat
Yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Yhteistyötoimikunta
Pääluottamusmiehet
vt. keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström
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Paattisten seurakunnan aloite seurakuntajaon muuttamisesta
161/00.01.00.04/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 124

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Paattisten seurakunta on 24.1.2017 kokouksessaan tehnyt aloitteen
yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntajaon muuttamisesta.
Aloite kuuluu seuraavasti:
Aloite seurakuntajaon muuttamisesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä
Koska Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rakenteen kehittämiseen tähtäävien seurakuntajaon muuttamista koskevien aloitteiden
tekemisen jälkeen on kirkolliskokoukselle jätetty Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö, joka sisältää monia varteenotettavia näkökohtia,
tekee Paattisten seurakunta 21.4.2016 päivättyä aloitettaan täydentävän aloitteen.
1. Paattisten seurakunta pitäytyy esittämässään kannassa, että parasta olisi seurakunnan itsenäisenä pysyminen. Mikäli seurakuntarajojen muutoksiin päädytään, seurakunta esittää, että siihen liitettäisiin Maarian seurakunnasta Ohikulkutien pohjoispuoliset alueet Turun kaupungin palvelualueen numero 9 mukaisesti.
2. Toissijaisesti Paattisten seurakunta esittää, että kehittämisen
suunnaksi valittaisiin muiden kuin Paattisten, Piikkiön, Åbo svenska
församlingin ja Tuomiokirkkoseurakunnan osalta pyrkimys nykyistä
pienempiin seurakuntiin, jotka muodostettaisiin nykyisten ja tulevien
kirkkojen ympärille huomioiden Turun ja Kaarinan kaupunkien kaavoitussuunnitelmat. Omiksi seurakunnikseen voitaisiin muodostaa
esimerkiksi Varissuo-Lauste ja Martinseurakunnan alueen saaristo.
3. Paattisten seurakunta esittää, että seurakuntayhtymässä lisätään
työntekijöiden liikkuvuutta yli seurakuntarajojen. Osa seurakuntien
työntekijöistä voisi olla vanhaan tapaan paikallisseurakuntien työntekijöitä, osa liikkuisi yli seurakuntarajojen. Useammallakin seurakunnalla voi olla yhteinen kirkkoherra.
Perustelut
1. Pienissä seurakunnissa toteutuu parhaiten jäsenlähtöisyys ja yhteisöllisyys. Kirkon tulevaisuuskomitea ja myös seurakuntayhtymäs-
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sä suunnittelua tehneet toimikunnat korostavat pyrkimystä jäsenlähtöisyyteen. Tulevaisuuskomitea ilmaisee asian mm. näin: ”Komitea
kannattaa paikallisia yhteisöjä ja sitä, että rakenteiden ja päätöksenteon on oltava lähellä ihmistä.” Seurakuntayhtymän rakennetoimikunta ilmaisee asian 30.11.2013 jättämässään loppuraportissa mm.
näin: ”Vision toteuttamiseksi siirrytään työntekijäkeskeisyydestä seurakuntalaiskeskeisyyteen.” Ja näin: ”Painotamme toiminnassamme
laadukkaita henkilökohtaisia kohtaamisia ja jäsenlähtöistä toimintaa.”
Pienissä seurakunnissa jäsenten aktiivisuus esim. seurakuntavaaleihin osallistumisessa on selvästi suuria edellä. Sekä mainittu rakennetoimikunnan loppuraportti, että sen jälkeen toimineen jatkovalmisteluryhmän raportti ottavat aivan oikein esille sen, että seurakunnan
toiminnan on hyvä toteutua pienemmissä alueellisissa yksiköissä.
Pitää siis kysyä mihin tarvitaan suuria yksiköitä niiden ja seurakuntayhtymän yhteisen hallinnon välissä? Eikö niissä ole kyse vain turhasta väliportaasta, joka tekee rakenteesta monimutkaisemman?
2. Seurakuntalaisten demokraattisen vaikutusmahdollisuuden kannalta on oleellista seurakuntavaalien tarkoituksenmukainen toteuttaminen. Sekä ehdokasasettelua että äänestämistä helpottaa se, että
seurakuntalaisilla on nykyistä paremmat mahdollisuudet tuntea henkilöitä, joita valitsevat edustajikseen. Seurakunnan työn johtamiseen
osallistuminen on tärkein vapaaehtoistoiminnan muoto. Siksi seurakuntaneuvostojen painoarvoa rakenteessa on syytä korostaa. Tulevaisuuskomitea ilmaisee tämän mm. näin: ”Seurakuntalaiset ovat
seurakunta, eivät seurakunnan toiminnan kohde.”
Rakenteen jatkovalmisteluryhmän ja yhteisen kirkkoneuvoston sen
työn pohjalta tekemän päätöksen ehkä suurin virhe on siinä, ettei tätä oteta vakavasti, vaan ehdotetaan seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuden radikaalia vähentämistä luottamushenkilöjen määrän supistamisella. Tämä pyrkimys on ristiriidassa tulevaisuuskomitean
mietinnön kanssa.
Paattisten seurakunnan 10.2.2017 päiväämä ote aloitetta koskevasta päätöksestä on toimitettu samanaikaisesti myös Turun tuomiokapitulille ja selvitysmies Sami Lahtiluomalle. Näin ollen Paattisten
seurakunnan aloite on asiallisesti mukana rakenneselvitystyössä,
mutta siitä huolimatta on asianmukaista, että seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa saamansa aloitteen tuomiokapitulille. Selvitysmiehen työn valmistuttua seurakuntarakenteita koskeva
asia palaa seurakuntayhtymän käsiteltäväksi. Tuolloin mm. hankitaan tarvittavat lausunnot ja kirkkovaltuusto lopuksi antaa oman lausuntonsa mahdollisista ehdotuksista.
Lapsivaikutusten arviointi: Paattisten seurakunnan aloitteella
seurakuntajaon muuttamisesta ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
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§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen Paattisten seurakunnan
seurakuntajaon muuttamista koskevan aloitteen ja esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että se lähettäisi aloitteen Turun tuomiokapitulille
toimenpiteitä varten.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Kirkkovaltuusto
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Sami Lahtiluoma
Paattisten seurakunta
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Verokertymä helmikuulta 2017
43/02.00.02.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 125

Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Taulukossa esitetään kirkollis- ja yhteisöverojen kertymä sekä
valtion avustus helmikuun loppuun mennessä:

Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymä yhteensä helmikuun loppuun
mennessä ovat 4.988.316 euroa ja valtion korvaus on 710.102
euroa. Vuoden takaiseen tilitykseen verrattuna kirkollisverotilitykset
ovat 333.372 euroa (6,3 %).
Helmikuun tilitysten yhteydessä otettiin käyttöön uudet kirkollisveron
tilitysten jako-osuudet. Uudet jako-osuudet vahvistettiin 27.1. ja
seurakuntien jako-osuus aleni 2,88 %:iin (aik. 2,97 %). Lasku
verrattuna verovuoden 2016 jako-osuuteen on 3,1 prosenttia ja se
johtuu pääosin jäsenmäärän alentumisesta.
Kirkollisveron ennakkoperinnän jako-osuudet lasketaan mm.
kirkollisveroprosentin
perusteella.
Verotuksen
valmistuttua
jako-osuudet vastaavat maksuunpanosuhteita. Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän jako-osuus joulukuussa 2016 oli 2,81 % ja
helmikuun 2017 jako-osuus on 2,79 %.
Osoitteesta www.vero.fi poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja
yhteisöveron kertymän muutoksesta helmikuussa 2017 verrattuna
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavalla
sivulla olevassa taulukossa.
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Lapsivaikutusten arviointi: Verokertymällä ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä
helmikuun 2017 loppuun mennessä.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Ei jakelua
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Vuoden 2016 tilinpäätöksen ensimmäinen käsittely
26/02.04.00.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 126

Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Tilikauden 2016 tilinpäätös on valmistumassa. Kirkkoneuvostolle
esitetään ennen tilinpäätöksen allekirjoituskokousta tilinpäätös
käsiteltäväksi ensimmäisen kerran. Tilinpäätösasiakirja on
sähköisessä kokouskäytännössä luottamushenkilöiden luettavissa ja
löytyy
virkamiesten
luettavaksi
tiedostossa
Y:/talousasiat/tilinpäätökset/tilinpäätös 2016/ensimmäinen käsittely.
Asiakirja ei ole kaikilta osin täysin valmis, nämä kohdat ovat
punaisella tekstillä. Tekstisisällöt täydentyvät vielä 13.3.2017.
Tilintarkastus suoritetaan 21.–23.3.2017.
Mikäli kirkkoneuvoston jäsenet haluavat tehdä oikaisun johonkin
tekstin kohtaan tasekirjassa ensimmäisen käsittelyn jälkeen, se on
mahdollista lähettämällä tieto sähköpostitse Jaana Hörkölle
perjantaihin 24.3.2016 klo 15 mennessä (jaana.horkko@evl.fi).
Seurakuntayhtymä, keskuskirjanpito
Tilikauden alijäämäksi muodostui 1,2 miljoonaa euroa. Vuotta
aiemmin ylijäämä oli 731 t euroa. Toimintatuotot ovat 10,5 milj.
euroa, näistä vuokratuottoja on 6,3 milj. euroa. Toimintakulut ovat
35,3 milj. euroa. Sisäisiä tuottoja ja kuluja on 854 t euroa.
Kirkollisveroprosentti vuonna 2016 oli 1,0, verotulot kirjataan
maksuperusteisesti. Kirkollisverotuloja kertyi 25,6 milj. euroa ja
yhteisöveroja kertyi 0,8 milj. euroa. Valtion korvausta saatiin 4,2
milj. Kirkollisverotulot ylittyivät budjettiin nähden vajaan miljoonan
euron verran ja valtion korvaus sekä yhteisöverot ylittyivät yhteensä
budjettiin nähden 1,1 milj. euroa. Verotuskustannukset tilikaudelta
ovat 554.000 euroa.
Keskusrahastomaksua kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi
maksettiin 1,9 milj. euroa. Vuoden 2013 alusta alkaen jokaisen
seurakunnan
ja
seurakuntayhtymän
on
suoritettava
eläkerahastomaksua kirkon keskusrahaston kartuttamista varten.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta vuoden 2016
eläkerahastomaksu oli 1 milj. euroa.
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä ovat 1,1 milj. euroa, laskua
vuodessa on 0,5 milj. euroa. Vuosikate, joka ilmoittaa tuloksen
ennen poistoja, on 3,3 milj. euroa ylijäämäinen. Vuotta aiemmin
vuosikate oli 4,8 milj. euroa ylijäämäinen.
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Tilikauden poistoja on kirjattu 3.8 milj. euroa, ja poistojen jälkeen
tilikauden tulokseksi muodostui -493.000 euroa. Hannunniitun ja
Varissuon asuintaloista tehtiin 0,6 milj. euron asuintalovaraukset,
jotka poistoeron lisäyksenä kasvattavat tilikauden alijäämää, ja
tilikauden alijäämäksi muodostuu 1,2 milj. euroa.
Seurakuntayhtymän keskuskirjanpidon talousarvioon oli budjetoitu
2,2 miljoonan euron alijäämä. Tehdyt poistoerolisäykset kasvattivat
alijäämää, mutta tilinpäätöksestä löytyy myös tulokseen positiivisesti
vaikuttavia asioita. Näitä ovat käyttöomaisuuden myyntivoitot ja
lomarahavelan pieneneminen kilpailukykysopimuksen johdosta.
Kiinteistötoimessa on käyttöomaisuuden myyntivoittoja seitsemästä
asunto-osakkeesta 558.000 euroa. Talousarviossa oli näihin
tuottoihin varattu miljoona euroa. Toinen tulosta parantava vaikutus
oli lomarahavelan pieneneminen sivukuluineen 293.000 eurolla.
Ilman näitä positiivisia vaikutuksia tulos olisi tilikaudelta 2 milj. euroa.
Kassavarojen muutos rahoituslaskelmassa on 1,2 milj. euroa,
kassavarat vuoden lopussa ovat 26 milj. euroa. Investointeja tehtiin
2 milj. eurolla, investointituloja toteutui 86.000 euroa. Taseen
loppusumma on 239. milj. euroa, josta oman pääoman osuus on
50,2 %, 120 milj. euroa.
Hautainhoitorahasto
Hautainhoitorahaston tuottojen kokonaissumma on 2.763.124
euroa, kasvua on 0,9 %. Hautojen hoitotuotot ovat 1.220.869 euroa
ja vuokratuotot ovat 1.539.231 euroa. Hautainhoitorahastosta
maksettiin henkilöstökuluja yhteensä 2.157.819 euroa ja muita
toimintakuluja on 1.463.805 euroa. Hautainhoitorahaston vuosikate
on 6,1 milj. euroa ja poistojen jälkeen 6 milj. euroa.
Tilinpäätössiirtona tilinpäätöksessä on Jaanin ja Pernon
asuintaloista tehtyjen asuintalovarausten vuoksi syntynyt 196.891
euron poistoero, jonka johdosta tilikauden ylijäämä on tämän verran
pienempi. Tilikauden ylijäämä on 5,8 milj. euroa. Taseen
loppusumma on 94,4 milj. euroa, josta oman pääoman osuus on
noin 90 %, 84,8 milj. euroa. Hautainhoitorahaston talous on vakaalla
pohjalla ja tulokertymä on riittävä sitoumuksiin nähden.
Piikkiön hautainhoitorahasto
Piikkiön seurakunnan liittyessä 1.1.2009 Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymään jätettiin Piikkiön hautainhoitorahasto omaksi
talousyksiköksi, jossa käsitellään vain 31.12.2008 voimassa olleet
hoitotalletukset niiden loppumisajankohtaan asti ja kaikki 1.1.2009
jälkeen Piikkiön hautausmaalle tehdyt hoitositoumukset tehdään
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoon.
Piikkiön seurakunnan 31.12.2008 tasekirjan mukaan Piikkiön
hautausmaalla oli 166 kpl hautojen ainaishoitoja ja 227 kpl hautojen
määräaikaistalletuksia.
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Vuonna 2016 määräaikaishoidossa oli 51 hautaa. Viimeiset
31.12.2008 mennessä tehdyt Piikkiön hautainhoitorahastoon
sisältyvät hoitosopimukset päättyvät vuonna 2024. Rahastossa
hautojen hoitotulot ovat 2.800 euroa ja toimintakulut ovat 43.181
euroa, tulos on alijäämä tilikaudelta 40.348 euroa, ja rahaston
pankkitilillä on varoja 1,05 euroa. Oma pääoma on -264.719 euroa
ja koostuu edellisten tilikausien 224.371 euron alijäämästä ja
kuluneen tilikauden 40.348 euron alijäämästä.
Testamenttirahasto
Testamenttirahaston ylijäämä tilikaudelta on 1,2 milj. euroa.
Tilikauden aikana rahastoon perustettiin yksi uusi rahasto, jonka
arvo tilinpäätöksessä on 19.135 euroa, tämän perustamisen jälkeen
testamenttirahastojen pääomia on yhteensä 64 kpl. Rahastojen
pääomat 31.12.2016 ovat yhteensä 10,8 milj. euroa.
Vapaiden varojen rahastossa tilivuoden alijäämä on 61.200 euroa
ja rahastojen pääomat yhteensä vuoden lopussa ovat 456.651
euroa.
Kolehteja toimintavuoden aikana tilitettiin taloustoimiston kautta
267.756 euroa.
Sijoitustoiminta
Seurakuntien rahavarojen hoito siirrettiin vuonna 2008 Pohjola
Varainhoito Oy:lle kilpailutuksen perusteella. Rahastosalkkuja on
kolme.
Keskuskirjanpidon rahastosalkun ylijäämä tilivuonna on 1,1 milj.
euroa. Varasto lisääntyi 964.000 eurolla. Edellisten vuosien
ylijäämiä on 6,4 milj. euroa ja oma pääoma on 24 milj. euroa.
Aiempina vuosina on varoja kotiutettu 20 milj. euroa, tilikaudella
2016 ei ole kotiutettu varoja.
Hautainhoitorahaston rahastosalkun ylijäämä tilivuonna on 7 milj.
euroa. Varasto lisääntyi 5,4 milj. eurolla. Edellisten vuosien ylijäämiä
on 20,7 milj. euroa ja oma pääoma on 63,4 milj. euroa. Aiempina
vuosina on varoja kotiutettu 3,7 milj. euroa, tilikaudella 2016
kotiutettiin varoja 1,7 milj. euroa.
Testamenttirahaston rahastosalkun ylijäämä tilivuonna on 1,2 milj.
euroa, ja varaston lisäys on saman verran. Edellisten vuosien
ylijäämiä on 1,4 milj. euroa ja oma pääoma on 6 milj. euroa.
Aiempina vuosina on varoja kotiutettu 0,6 milj. euroa, tilikaudella
2016 ei ole kotiutettu varoja.
Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee tilinpäätösehdotuksen, tekee
mahdolliset oikaisut tekstikohdissa ja merkitsee tilinpäätöksen tässä
vaiheessa tiedokseen.
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Lapsivaikutusten arviointi:
Tilinpäätöksen
ensimmäisellä
käsittelyvaiheella
ei
ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 3

Jakelu

Ei jakelua

Tasekirja 2016 (ensimmäinen käsittely)
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As.Oy Turun Mikaelinpuiston, Engelinpuiston ja Puistokoti 13 asukastoimikunnan esitys
vuokrankorotuksesta pidättäytymisestä
72/03.01.01.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 127

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

As.Oy Turun Mikaelinpuiston, Engelinpuiston ja Puistokoti 13
asukastoimikunta on lähestynyt seurakuntayhtymää liitteen
mukaisella esityksellä, että asuntojen vuokria ei korotettaisi
1.5.2017.
Ko. asunnot valmistuivat vuonna 2000 ja alusta asti on
vuokrasopimuksissa
vuokrankorotuksista
todettu
seuraavaa:
”Vuokra korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutoksia
vastaavasti, mutta kuitenkin vähintään 3 % vuodessa”. Sama
korotuslause
on
myös
muissa
seurakuntayhtymän
vuokra-asunnoissa lukuun ottamatta arava-asuntoja.
Tämä vähintään 3 %:n vuokrankorotus perustuu siihen
varmistukseen, että mikäli kuluttajahintaindeksin vuosittainen kehitys
jäisi alle 3 %, mutta muut kiinteistönhoitoon liittyvät kulu- ja
korjauskustannukset olisivat korkeampia, pystytään varautumaan
pitkäjänteisesti
kiinteistön
hoitoon
ja
kunnossapitoon.
Kuluttajahintaindeksi nousi vuonna 2016 0,3 % edellisvuoteen
verrattuna.
Engelinpuiston alueen asuntojen rakentaminen on rahoitettu valtion
korkotukilainalla ja laina erääntyy kokonaisuudessaan vuonna 2019.
Lainaa on lyhennetty vuosien aikana, mutta suurin lyhennyserä
kohdistuu
kuitenkin
laina-ajan
loppupäähän.
Siksi
vuokrankorotuslauseke 3 % on ollut tarpeellinen.
Kuluttajahintaindeksi mittaa kulutushyödykkeiden, kuten esim.
elintarvikkeiden,
polttoaineiden,
alkoholin
ja
tupakan
hinnanmuutosta. Kuluttajahintaindeksi ei vertaa kiinteistöjen
hoidossa tapahtuvien palveluiden hinnanmuutoksia ja siksi tätä
seuraamaan on kehitetty kiinteistönpitoindeksi. Kiinteistönpitoindeksi
on noussut vuoden 2016 aikana 2,2 %.
Seurakuntayhtymä on jättänyt kaksi kertaa korottamatta vuokraa
Engelinpuiston alueen asunnoissa. Silloin se oli mahdollista, koska
kiinteistönpitoindeksi ei noussut samaa tahtia kuin viime vuosina ja
seurakuntayhtymän taloudellinen tila oli myös parempi.
Kiinteistötoimiston

kanta

on,

että

asukastoimikunnan

siihen
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esitykseen ei voida suostua, että vuokria ei korotettaisi lainkaan.
Koska kuitenkin elinkustannusindeksin kohoaminen on viime
vuosina ollut vähäistä, on asukkaiden esitys siitä, että 3 %:n
vuokrankorotus on liian korkea, perusteltu. Kiinteistötoimisto
esittääkin nyt poikkeuksellisesti, että vuokria ei koroteta sopimuksen
mukaisesti 3 %, vaan korotus olisi kiinteistönpitoindeksin viime
vuotisen nousun suuruinen 2,2 %. Tällä korotuspäätöksellä
varmistetaan asuntojen kulutus- ja hoitotason kattaminen, mutta
pystytään kuitenkin tulemaan asukkaita vastaan pienentämällä
vuokran korotusta.
Johtoryhmä yhtyy kiinteistötoimiston kantaan.
Lapsivaikutusten arviointi: Engelinpuiston alueen asuntojen
asukastoimikunnan
esityksellä
vuokrankorotuksista
pidättäytymisestä voi olla kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Asunnot ovat pääasiassa yksiöitä ja
kaksioita, mutta on myös ns. perheasuntoja eli 3 h+k+s 26 kpl ja 4
h+k+s 2 kpl. Vuokrien korotus voi aiheuttaa sen, että isojen
asuntojen vuokralaiset voivat harkita muuttoa toiseen asuntoon.
Toisaalta taas, mikäli vuokria ei koroteta ja yleinen kustannustaso
vain
nousee,
on
mahdollista,
että
korjausja
kunnossapitomäärärahat eivät riitä esim. pihan leikkialueiden ja
-välineiden korjaukseen ja uusimiseen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistötoimisto korottaa As.Oy Turun
Engelinpuiston, Mikaelinpuiston ja Puistokoti 13 vuokria
poikkeuksellisesti vain 2,2 %. Vuokrasopimusten mukainen korotus
olisi ollut 3 %. Tämä päätös koskee vain tätä tulevaa vuokrakautta.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 4

Jakelu

Asukastoimikunta
Vuokrauspäällikkö Henri Lievonen
Asuntosihteeri Margit Hokkanen

Kirje Engelinpuiston korttelin asukastoimikunnalta koskien
Asunto Oy Mikaelinpuiston, Engelinpuiston ja Puistokatu
13:n vuokrienkorotusta 2017
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Maavuokrasopimuksen jatkaminen Erkki Liitolan kanssa
89/03.01.00.02/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 128
Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Erkki Liitola on vuokrannut Rymättylän Kunstenniemessä 2,62
hehtaarin peltoalueen. Pellon vuokrasopimus on päättymässä
30.4.2017.
Pellon vuokra on ollut 170 euroa/ha eli yhteensä 445 euroa
vuodessa. Vuokralainen on edelleen halukas vuokraamaan
peltomaan samalla vuokrahinnalla.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Rymättylän Kunstenniemessä
sijaitsevan 2,62 hehtaarin peltomaan 170 euron hehtaarivuokralla
vuodessa viideksi vuodeksi 30.4.2017 alkaen ja 30.4.2022 asti sekä
valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan
vuokrasopimuksen.
Lapsivaikutusten arviointi: Maavuokrasopimuksen jatkamisella ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

- Erkki Liitola
- Vuokrauspäällikkö Henri Lievonen
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Sopimus Uudenmaantie 45:n tontin kaavoittamiseksi asuinkäyttöön
95/03.03.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 129
Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Seurakuntayhtymä omistaa osoitteessa Uudenmaantie 45
n. 44.500 m2 suuruisen maa-alueen, jolla tällä hetkellä on
varastotiloja, pari omakotitaloa sekä pitopalvelun tarjoilutilat.
Aiemmin alueella oli hautausmaiden kasvihuoneet. Kartta alueesta
liitteenä.
Kiinteistöstrategiassa alue on esitetty kehitettäväksi asuinalueeksi.
Nykyinen kaavamerkintä on E-1 eli yleishyödyllisten puutarhojen
korttelialue. Yleiskaavassa tontin merkintä on kuitenkin AK / PK eli
kerrostalovaltainen asuntoalue ja palvelujen ja hallinnon alue.
Seurakuntayhtymän tontin vieressä on vastaavan suuruinen tontti,
joka on kaupungin omistama.
TKU-Rakennus Oy on lähestynyt seurakuntayhtymää esityksellä
kehittää sekä seurakuntayhtymän tonttia että kaupungin tonttia
asemakaavan muutoksella asuinalueeksi. Sopimusluonnos liitteenä.
Sopimuksen perusteella TKU-Rakennus Oy vastaa kaikista
kaavoitusprosessin kuluista kustannuksellaan ja vastineeksi yhtiö
saa ensisijaisen oikeuden ostaa tulevasta rakennusoikeudesta
seurakuntayhtymältä n. 10.000 krs-m2 markkinahinnalla.
Kiinteistöjohtajan mielipide on, että sopimus voidaan hyväksyä.
Kiinteistötoimistolla ei ole omia resursseja alueen kaavoitukseen,
vaan kumppani tarvitaan.
Lapsivaikutusten
arviointi:
Uudenmaantie
45:n
tontin
kaavoittamiseksi asuinkäyttöön on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Alueelle on tavoitteena rakentaa
asuntoja, joista osa on perheasuntoja. Asuntoja palvelevat pihat ja
leikkialueet tulee suunnitella lapsia ja nuoria ajatellen.

Esitys:

Kirkkoneuvosto
päättää
hyväksyä
TKU-Rakennus
Oy:n
kumppanuussopimuksen Uudenmaantie 45 kaavoitusta varten ja
valtuuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja
tekemään siihen tarvittaessa pieniä teknisiä muutoksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Jakelu

TKU-Rakennus Oy
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
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Kartta Uudenmaantie 45 alueesta
Sopimusluonnos Uudenmaantie 45 tontin kehittämiseksi
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Asunto-osakkeen myynti (Sotalaistenkatu 2 D 93, Turku)
98/03.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 130

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2016 talousarvion
vuodelle 2017. Talousarviossa on tavoitteena saada satunnaisia
tuloja 1.000.000 €. Nämä on tarkoitus saavuttaa myymällä
keskuskirjanpidon asuntoja, jotka ovat ns. yksittäisiä asuntoja.
Nyt on saatu hyväksyttävissä oleva tarjous Turussa sijaitsevasta
asunnosta. Asunto ja tarjoushinta kuuluu seuraavasti:
Asunto Oy Martinsilta, Sotalaistenkatu 2 D 92, Turku
Rakennus on valmistunut vuonna 1961, huoneisto käsittää yhden
huoneen ja keittiön kooltaan 35 m2 kuudennessa kerroksessa.
Asunnosta on saatu tarjous suuruudeltaan 130.000 €, joka on
velaton kauppahinta. Asunnon lainaosuus on n. 22.848 €, jolloin
ostaja
maksaa
seurakuntayhtymälle
n.
107.152
€.
Kiinteistötoimiston mielestä saatava kauppahinta on hyväksyttävissä
ja esittää, että asunto myydään.
Lapsivaikutusten arviointi: Asunto-osakkeen myynnillä ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myydä seuraavin ehdoin asunto-osakkeen
osoitteessa Sotalaistenkatu 2 D 93, Turku:
- asunto-osakkeiden nrot 3223 - 3257
- velaton kauppahinta 130.000 €
- osakkeisiin kohdistuva lainaosuus on n. 22.848 €. Ostaja ottaa
vastatakseen lainaosuuden, jolloin käteisenä maksettu kauppasumma on n. 107.152 €
- kauppahinta maksetaan viimeistään 23.4.2017
- omistus- ja hallintaoikeus siirtyy koko kauppahinnan maksun
jälkeen
- ostaja vastaa yhtiövastikkeesta, yhtiölle suoritettavista maksuista ja
muista huoneistoon kohdistuvista maksuista 1.5.2017 alkaen.
Edelleen kirkkoneuvosto
Lievosen allekirjoittamaan
vastaan kauppahinnan,
pankkitilille sekä siirtämään

valtuuttaa vuokrauspäällikkö Henri
asunnon kauppakirjan ja ottamaan
siirtämään sen seurakuntayhtymän
asunnon osakekirjat ja luovuttamaan ne
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ostajalle.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja allekirjoittaa pöytäkirjan
tämän asian osalta heti kokouksen jälkeen.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Vuokrauspäällikkö Henri Lievonen
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Asunto-osakkeen myynti (Vuorelantie 3 D 89, Turku)
100/03.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 131

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2016 talousarvion
vuodelle 2017. Talousarviossa on tavoitteena saada satunnaisia
tuloja 1.000.000 €. Nämä on tarkoitus saavuttaa myymällä
keskuskirjanpidon asuntoja, jotka ovat ns. yksittäisiä asuntoja.
Nyt on saatu hyväksyttävissä oleva tarjous Turussa sijaitsevasta
asunnosta. Asunto ja tarjoushinta kuuluu seuraavasti:
Asunto Oy Luolavuorenrinne, Vuorelantie 3 D 89, Turku
Rakennus on valmistunut vuonna 1967, huoneisto käsittää neljä
huonetta ja keittiön kooltaan 89 m2 seitsemännessä kerroksessa.
Asunnosta on saatu tarjous suuruudeltaan 140.000 €, joka on
velaton kauppahinta. Asunnon lainaosuus on n. 18.266 €, jolloin
ostaja
maksaa
seurakuntayhtymälle
n.
121.734
€.
Kiinteistötoimiston mielestä saatava kauppahinta on hyväksyttävissä
ja esittää, että asunto myydään.
Lapsivaikutusten arviointi: Asunto-osakkeen myynnillä ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myydä seuraavin ehdoin asunto-osakkeen
osoitteessa Vuorelantie 3 D 89, Turku:
- asunto-osakkeiden nrot 4707 - 4795
- velaton kauppahinta 140.000 €
- osakkeisiin kohdistuva lainaosuus on n. 18.266 €. Ostaja ottaa
vastatakseen lainaosuuden, jolloin käteisenä maksettu kauppasumma on n. 121.734 €
- kauppahinta maksetaan viimeistään 30.4.2017
- omistus- ja hallintaoikeus siirtyy koko kauppahinnan maksun
jälkeen
- ostaja vastaa yhtiövastikkeesta, yhtiölle suoritettavista maksuista ja
muista huoneistoon kohdistuvista maksuista 1.5.2017 alkaen.
Edelleen kirkkoneuvosto
Lievosen allekirjoittamaan
vastaan kauppahinnan,
pankkitilille sekä siirtämään

valtuuttaa vuokrauspäällikkö Henri
asunnon kauppakirjan ja ottamaan
siirtämään sen seurakuntayhtymän
asunnon osakekirjat ja luovuttamaan ne
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ostajalle.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja allekirjoittaa pöytäkirjan
tämän asian osalta heti kokouksen jälkeen.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Vuokrauspäällikkö Henri Lievonen
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Pallivahan seurakuntakeskuksen purkuluvan sisäänjättö
21/03.03.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 132

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 19.1.2017 Pallivahan
seurakuntakeskuksen peruskorjauksen tilannetta. Esittelyssä
kiinteistötoimisto pyysi päätöstä eri vaihtoehdoista miten edetään
rakennuksen suhteen. Kirkkoneuvoston päätös kuuluu seuraavasti:
"Kirkkoneuvosto päätti, että tarkempi jatkovalmistelu suoritetaan
vaihtoehdoista 1. (Peruskorjataan nykyinen rakennus) ja 4.
(Puretaan nykyinen rakennus ja rakennetaan uusi rakennus toiseen
paikkaan ja kaavoitetaan vanha rakennuspaikka asunnoiksi)."
Päätöksen perusteella kiinteistötoimisto on jatkanut peruskorjauksen
mahdollisuuksien tutkimista, mutta mikäli purkuvaihtoehtoa halutaan
tutkia pidemmälle, tulee hakea purkulupaa. Tällöin selviää,
minkälaisen
vastaanoton
purkuvaihtoehto
saa
kaupungin
rakennuslautakunnassa ja museotoimessa.
Koska purkuluvan saaminen voi olla haasteellinen ja joka
tapauksessa käsittelyyn kuluu aikaa, on hyvä laittaa purkulupa nyt
vireille.

Esitys:

Kirkkoneuvosto
päättää
hakea
purkulupaa
Pallivahan
seurakuntakeskuksen rakennukselle ja valtuuttaa kiinteistöjohtaja
Seppo Kosolan laatimaan vaadittavat asiapaperit ja allekirjoittamaan
purkulupahakemuksen.
Lapsivaikutusten
arviointi:
Pallivahan
seurakuntakeskuksen
purkuluvan sisäänjätöllä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto
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Muutoksenhaku
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 134

Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja
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Kokouksen päättäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.03.2017 § 135
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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