KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

10/2017 Tark:

___
___

58

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikko 20.12.2017 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous.
Kokouksen jälkeen joulupakettien jako.

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2, Kaarina.

Läsnä:

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
poistui klo 18.15
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
saapui klo 17.45
jäsen
jäsen
sihteeri

§ 130
KOKOUKSEN AVAUS
Alkuhartauden piti pastori Tuire Kakko.
§ 131
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 132
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hyppönen ja Jarkko Järvinen.

§ 133
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
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Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 134
KAARINAN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖ
Osa Kaarinan seurakunnan nimikkosopimuksista on päättynyt lähetysjärjestöistä johtuneista syistä: lähetit ovat esimerkiksi lopettaneet työkautensa ja palanneet kotimaahan.
Lisäksi koska lähetystyöstä vastaava viranhaltija on seurakunnassa vaihtunut pastori Mika Ostelaksi, on tarkoituksenmukaista päivittää linjaukset ja päätökset, jotka määrittävät seurakunnan tekemää yhteistyötä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa.
Vuosina 2015 ja 2016 Kaarinan seurakunnan lähetyskannatus on ollut
seuraavanlainen:
Suomen Lähetysseura
vapaaehtoinen 4119 € (2015), 4321 € (2016)
talousarvio 29605 € (2015), 21318 € (2016)
SLEY
vapaaehtoinen 1329 € (2015), 992 € (2016)
talousarvio 0
Suomen Pipliaseura
vapaaehtoinen 167 € (2015), 482 € (2016)
talousarvio 1607 € (2015), 1630 € (2016)
Kansanlähetys
vapaaehtoinen 2260 € (2015), 5102 € (2016)
talousarvio 4823 € (2015), 8384 € (2016)
Kylväjä
vapaaehtoinen 154 € (2015), 444 € (2016)
talousarvio 2814 € (2015), 2252 € (2016)
Sanansaattajat
vapaaehtoinen 1956 € (2015), 1082 € (2016)
talousarvio 3986 € (2015), 3198 € (2016)
Olennaista on tiedostaa, että talousarviovarojen osalta varsinaisen
päätöksen annettavista avustuksista lähetysjärjestöille tekevät yhteinen
kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto. Niiden päättämä rahanjako
lähetysjärjestöille ainoastaan tilastoidaan yhtymään kuuluvien
seurakuntien lähetyskannatukseksi. Tämä teoreettinen ja laskennallinen
jako seurakuntien kesken laaditaan seurakuntien jäsenmäärän mukaan.
Yksittäinen seurakunta voi halutessaan tehdä yhteistyö- ja nimikkosopimuksia seurakuntayhtymän päättämien laskennallisten, seurakuntakohtaisten tukisummien puitteissa. Jos seurakunta ei kyseisiä sopimuksia
tee, ohjautuu seurakuntayhtymän päättämä joka tapauksessa kokonaisuudessaan kyseiselle lähetysjärjestölle.
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Näin ollen Kaarinan seurakunnan kannalta mahdollisissa yhteistyö- ja
nimikkosopimuksissa on kyse lähetystyön esillä pitämisestä ja lähetysaktiivisuuden kasvattamisesta seurakunnassa, mutta ei varsinaisesta
rahanjaosta. Yhteistyö- ja nimikkosopimukset liittyvät keskeisesti myös
seurakunnan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja julkisuuskuvaan.
Yllä tukisummineen listattu vapaaehtoinen seurakunnallinen lähetyskannatus koostuu puolestaan pääosin kolehdeista, Kauneimmista joululauluista, lähetyspyhistä ja muista tilaisuuksista sekä lähetyspiirien toiminnasta.
Seurakunnan lähetyspiirit ovat ilmoittaneet kirkkoherralle keräävänsä
jatkossa varoja seuraaville kohteille:
Kuusiston piiri: SLS:n kautta kummilapsi Mauritaniassa,
Voivalan piiri: Pipliaseuran lukutaito-hanke Pohjois-Afrikassa,
Hovirinnan piiri: SLS:n Piittalan lähettiperhe Lähi-idässä,
Littoisten piiri: SLS:n Piittalan lähettiperhe Lähi-idässä,
Etiopia-piiri: Kansanlähetyksen Anna Vähäkangas Etiopiassa.
Piirien vuosittain keräämät tukisummat vaihtelevat 500 €-1200 € välillä.
Lisäksi seurakunnan lähetyspiiriläiset ja muut seurakunnan lähetysaktiivit järjestävät lähetyskahvituksia jumalanpalvelusten jälkeen. Sinänsä he
siis ovat mukana laaja-alaisesti ja sen suurempia eroja lähetysjärjestöjen
välillä tekemättä.
Seurakunnan lähetystyöryhmä on nostanut esiin seuraavia mahdollisia
sopimuskohteita: SLS:n Piittalan lähettiperhe Lähi-idässä, Kansanlähetyksen Anna Vähäkangas Etiopiassa, Kansanlähetyksen Annu KyöstiläSantos Israelissa, Kylväjän työ Kaukasiassa.
Esityslistan mukana lähetetään tietoa uusista nimikkokohteista eli kaikista muista paitsi seurakunnassa entuudestaan tutusta Anna Vähäkankaasta.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedokseen lähetyspiirien itselleen valitsemat keräyskohteet.
Seurakuntaneuvosto päättää solmia seuraavat nimikkosopimukset:
SLS Piittalat, 4000€
SLS Peshawarin hiippakunnan avoterveydenhuoltotyö Pakistanissa,
4000€.
SLS Diakonia- ja sosiaalityön kehittämishanke Angolassa, 4000€
SEKL Anna Vähäkangas, 4000€
Kylväjä, 2000€
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Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi:
Lähetystyöryhmä, kyseiset lähetysjärjestöt
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 135
VUODEN 2018 TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMAT
Seurakuntaneuvosto hyväksyi 11.10.2017 kokouksessaan (§ 104) talousarviomäärärahojen jaon työalojen kustannuspaikoille.
Työalat ovat tältä pohjalta laatineet liitteenä (1 § 135) olevat toimintasuunnitelmat ja tarkemmat työalojen taloussuunnitelmat.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2018 taloussuunnitelmat liitteen 1 §
135 mukaisesti

Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia niiltä osin kuin se käsittelee lapsi- ja
nuorisotyön määrärahoja.
Tiedoksi: työntekijöille
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 136
KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN AJALLE 01.01. - 30.06.2018
Kolehtisuunnitelma ajalle 01.01. - 30.06.2018 lähetetään esityslistan
mukana.
Suunnitelmassa on tummalla fontilla merkitty sellaiset kolehdit, joita
tämä päätös koskee.
Tavallisella fontilla merkityt ovat kirkkohallituksen määräämiä kolehteja.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman.
Kirkkoherralle annetaan lupa muuttaa suunnitelmaa perustellusta syystä.
Tiedoksi: kirjaamo / taloustoimisto, Kaarinan ja Kuusiston kirkko
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Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 137
KATRI JA ROSA TRÄSKIN HAUDAN HALLINTA-AJAN JATKAMINEN
Seurakunnan jäsen Katri Träsk (k.1992) on alun perin testamentannut
Kaarinan seurakunnalle 92.800 mk. Summa on vuonna 1993 jaettu Kaarinan seurakunnan ja Turun Katariinanseurakunnan kesken siten, että
Kaarinan seurakunnan osuudeksi tuli 40.480 mk.
Kyseinen summa on Kaarinan seurakunnan diakoniatyön käytettävissä
testamenttirahastona.
31.12.2016 rahaston pääoma oli 47.239 €.
Haudan hoitokustannus vuonna 2016 oli 174 €.
Testamenttiin kuulunutta ehtoa ikuisesta haudanhoidosta on yhteinen
kirkkoneuvosto muuttanut 10.6.2004 (§ 277) siten, että hoito päättyy
vuonna 2029.
Taloustoimisto on lähestynyt Kaarinan seurakuntaa ja Turun Katariinanseurakuntaa ja pyytää seurakuntaneuvostoja päättämään siitä, jatketaanko Katri ja Rosa Träskin haudan hallinta-aikaa vastaavasti eli jatkumaan
yhtä pitkään kuin hoitosopimus. Kyseinen haudan hallinta-aika päättyy
nykysopimuksin 31.12.2017.
Hallinta-ajan pidennyksen kustannus on taloustoimiston mukaan 312 €
kattaen koko 12 vuoden ajan.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää omalta osaltaan jatkaa Katri ja Rosa Träskin
haudan hallinta-aikaa vuoteen 2029 asti.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: Taloustoimisto, Turun Katariinanseurakunta

Päätös:

Esityksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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§ 138
KAARINAN SEURAKUNNAN VAPAIDEN VAROJEN RAHASTOJEN SÄÄNTÖJEN MÄÄRITTÄMINEN
Seurakuntien ja toimintayksikköjen käytössä olleet vapaiden varojen rahastot siirretään 1.1.2018 alkaen Kirkon Palvelukeskukseen (kipa). Tämän vuoksi niille täytyy laatia säännöt.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy vapaiden varojen rahastoille seuraavat
säännöt:
KAARINAN SRK/yleisen srk-työn rahasto
Yleinen srk-työ (saldo 7.12.2017 = 3361€)
Viron ystävyyssrk-työ (831€)
Nuorisotyö (629€)
Kerhonohj Taize-matka (91€)
Kummilapset/av-pväk/kirkko,Littoinen (1791€)
Musiikkitoiminta/Kuusiston kkon urut (499€)
Rahaston tulojen muodostuminen: Varainhankinta.
Rahaston kulujen muodostuminen: Yleisen seurakuntatyön toteuttaminen.
Rahaston käyttötarkoitus: Tiettyjen toimintojen mahdollistaminen ja seurakunnallisen
aktiviteetin kasvattaminen.
Rahaston käyttöoikeus: Määritelty seurakunnan hankintasäännössä, pykälät 3 ja 5:
”Yksittäisten ja kertaluonteisten hankintojen osalta noudatetaan seuraavia, viranhaltijakohtaisia hankintarajoja: Työntekijän hankintaoikeus 150 €, Kustannuspaikkavastaavan hankintaoikeus 300 €, Väliesimiehen hankintaoikeus 600
€
Kirkkoherran hankintaoikeus 5.000 €.” (HS 3 §)
”Vapaiden varojen käyttöön hankintojen osalta pätevät samat viranhaltijakohtaiset hankintarajat, kuin mitä 3 § on määritetty.
Lähetys-, diakonia- ja muiden pienpiirien toiminnallaan keräämien rahojen
käytöstä päättävät yhdessä piirin jäsenet ja viranhaltija/kirkkoherra.” (HS 5 § 2
mom ja 3 mom)

KAARINAN SRK/diakoniarahasto
Yleinen diakoniatyö (saldo 7.12.2017 = 16.785€)
Hovirinnan diak.piiri (3635€)
Kirkkohallituksen avustama diakoniatyö (1824€)
Yhteisvastuu 10 % osuudet (1432€)
Rahaston tulojen muodostuminen: Varainhankinta pl. kirkkohallituksen avustama diakoniatyö, jonne tulot tulevat kirkkohallituksesta.
Rahaston kulujen muodostuminen: Diakoniatyön toteuttaminen.
Rahaston käyttötarkoitus: Diakoniatyön toteuttaminen.
Rahaston käyttöoikeus: Määritelty seurakunnan hankintasäännössä, pykälissä 3, 4 ja 5:
”Yksittäisten ja kertaluonteisten hankintojen osalta noudatetaan seuraavia, viranhaltijakohtaisia hankintarajoja: Työntekijän hankintaoikeus 150 €, Kustannuspaikkavastaavan hankintaoikeus 300 €,Väliesimiehen hankintaoikeus 600 €
Kirkkoherran hankintaoikeus 5.000 €.” (HS 3 §)

”Muista vapaista varoista maksettavista yksittäisistä diakonia-avustuksista
päätetään saman proseduurin mukaan kuin testamenttirahastoista maksettavista diakonia-avustuksista päätetään.” (HS 4 § 2 mom)
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”Vapaiden varojen käyttöön hankintojen osalta pätevät samat viranhaltijakohtaiset hankintarajat, kuin mitä 3 § on määritetty.
Lähetys-, diakonia- ja muiden pienpiirien toiminnallaan keräämien rahojen
käytöstä päättävät yhdessä piirin jäsenet ja viranhaltija/kirkkoherra.
Kirkkohallitukselta ja hiippakunnalta anotut ja saadut yksittäiset diakoniaavustukset kierrätetään vapaissa varoissa tätä varten olevan kustannuspaikan
kautta. Koska varsinaista päätöstä maksamisesta ei tehdä Kaarinan seurakunnassa, eivätkä rahat varsinaisesti ole Kaarinan seurakunnan rahoja, ei tätä
hankintasääntöä ole tarpeen soveltaa niihin. Diakoniatiimi päättää näiden
avustusten anomisesta.” (HS 5 § 2 mon, 3 mom, 4 mom)

KAARINAN SRK/lähetysrahasto
Yleinen lähetystyö (saldo 7.12.2017 = 6810€)
Rahaston tulojen muodostuminen: Varainhankinta.
Rahaston kulujen muodostuminen: Lähetystyöstä aiheutuvia kuluja.
Rahaston käyttötarkoitus: Lähetystyön toteuttaminen.
Rahaston käyttöoikeus: Määritelty seurakunnan hankintasäännössä,
pykälät 3 ja 5:
”Yksittäisten ja kertaluonteisten hankintojen osalta noudatetaan seuraavia, viranhaltijakohtaisia hankintarajoja: Työntekijän hankintaoikeus 150 €, Kustannuspaikkavastaavan hankintaoikeus 300 €,Väliesimiehen hankintaoikeus 600 €
Kirkkoherran hankintaoikeus 5.000 €.” (HS 3 §)
”Vapaiden varojen käyttöön hankintojen osalta pätevät samat viranhaltijakohtaiset hankintarajat, kuin mitä 3 § on määritetty.
Lähetys-, diakonia- ja muiden pienpiirien toiminnallaan keräämien rahojen
käytöstä päättävät yhdessä piirin jäsenet ja viranhaltija/kirkkoherra.” (HS 5 § 2
mom ja 3 mom)

Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: Taloustoimisto
Päätös:

Esityksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

§ 139
KAPPALAISEN VAALIN VALMISTELU
Seurakuntaneuvosto on antanut 11.10.2017 lausunnon liittyen seurakunnassa avoimeksi tulleeseen kappalaisen virkaan. Turun tuomiokapitulille
annettu lausunto oli seuraava:
Seurakuntaneuvosto ei näe tarpeelliseksi, että virka jätettäisiin tässä kohtaa väliaikaisesti täyttämättä (KJ 6.luku 14 § 2.mom).
Seurakuntaneuvosto näkee viran erityistarpeiksi hyvät yhteistyötaidot, hyvät työyhteisötaidot, hyvät viestintätaidot, kyvyn tehdä seurakuntatyötä monipuolisesti sekä valmiuden ja innokkuuden rippikoulu- ja nuorisotyöhön.
Viran tehtävänkuvaus määrittyy palkkaluokan 602/20 tasolle.
Seurakuntaneuvosto näkee 6 kk koeajan olevan perusteltu.
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Määräajassa virkaa hakivat seuraavat pastoraalitutkinnon suorittaneet
pastorit:
Sini-Maria Kataja, Henri Kesti, Marith Leppäkari-Lindberg, Mika Ostela, Antti Pajunen ja Sinikka Pietilä.
Esityslistan valmistuessa Turun tuomiokapituli ei ole vielä ilmoittanut
seurakuntaan hakijoista antamiaan lausuntoa.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää nimetä työjaoston valmistelemaan kappalaisen vaalia. Työjaoston tehtäväksi annetaan valita hakijoista ne, jotka
kutsutaan haastatteluun 18.1.2018 seurakuntaneuvoston vaalikokoukseen.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi tuomiokapitulista saapunut lausunto hakijoista.
Muilta osin päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 140
ILMOITUSASIOITA
1. Seurakunnan kevätkauden avaus sunnuntaina 14.01.2018 klo 10 Kaarinan kirkossa. Uuden kastepuun käyttöön ottaminen.
2. Arkkipiispan visitaatio Kaarinan ja Piikkiön seurakunnissa 25.1.2018.
Arkkipiispan johdolla järjestetään päivän aikana seuraavat neuvottelut
seuraavilla kokoonpanoilla: klo 10-12 molempien seurakuntien kirkkoherrat, klo 13-16 molempien seurakuntien työntekijät, klo 16.30-17.30
molempien seurakuntien kirkkoherrat ja seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajat, klo 18-20 Piikkiön seurakuntakeskuksessa molempien
seurakuntien seurakuntaneuvostot ja edustajat yhteisestä kirkkovaltuustossa.
3. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
4. Muut yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
5. Papiston lomalista
6. Käytiin läpi KJL-tilaisuuksia ja Kuusiston linnanraunioiden Joulun valot
-tilaisuutta
§ 141
MUUT ASIAT
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§ 142
KOKOUKSESSA TARKISTETUT PYKÄLÄT
Esitys:

Todetaan § 137 ja 138 tulleen tarkastetuiksi kokouksessa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 143
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 143.

§ 144
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.
Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Tatu Kuoppala
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Sirpa Hyppönen
pöytäkirjantarkastaja

Jarkko Järvinen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.201 – __.__.201 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.201 – __.__.201 .
_________________________
Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

