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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikkona 18.1.2018 klo 17.15, kahvit klo 16.45

Paikka:

Kaarinan kirkko

Läsnä:

Kuoppala, Tatu
Ainasoja, Merja
Andersson, Jari
Gustafsson, Irja
Hyppönen, Sirpa
Järvinen, Jarkko
Laitinen, Aila
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Nevalainen, Paavo
Rantakokko, Leena
Rantala, Anniina
Tiainen, Minna
Kuusisto, Tero
Holtti, Martti
Röyskö, Maj

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
sihteeri

Poissa:

Laitinen, Johanna
Erkkilä, Raimo

jäsen
jäsen

§1
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Kaarinan seurakunnan seurakuntasihteeri Maj Röyskö.

§2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
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Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Laitinen ja Mirkka Lehtonen.
He toimivat myös ääntenlaskijoina pykälässä 6.

§4
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§5
PÄÄTÖS YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 2018 SEURAKUNTAAN JÄÄVÄN OSUUDEN
KÄYTTÄMISESTÄ
Yhteisvastuukeräys-2018 alkaa 4.2.2018. Keräyksen tuotosta 60 % ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20
% Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun
hädässä oleville Suomessa ja 20 % paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön.
Esitys:

Kaarinan seurakuntaan jäävä osuus keräystuotosta käytetään vähävaraisten perheiden avustamiseen Ruokis-ruokajaon kautta.
Päätöksellä on positiivisia lapsiasiainvaikutuksia.
Tiedoksi: johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala, taloustoimisto
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§6
KAARINAN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN (II) VAALI
Kaarinan seurakunnan II kappalaisen virka on tullut avoimeksi 9.9.2017,
jonka johdosta Kaarinan seurakuntaneuvosto on antanut kokouksessaan
11.10.2017 seuraavan lausunnon Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille:
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.
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Viran tehtävänkuvaus määrittyy palkkaluokan 602/20 tasolle.
Seurakuntaneuvosto näkee 6 kk koeajan olevan perusteltu.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julisti istunnossaan 12.10.2017
Kaarinan seurakunnan kappalaisen (II) viran haettavaksi 10.11.2017
päättyvin hakuajoin. Hakuaikaan mennessä virkaa olivat hakeneet pastorit: Sini-Maaria Kataja, Henri Kesti, Marith Leppäkari-Lindberg, Mika
Ostela, Antti Pajunen ja Sinikka Pietilä. Tuomiokapituli on todennut hakijat virkaan kelpoisiksi ja kielitaitovaatimuksen täyttäviksi.
Kokouksessaan 20.12.2017 Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto
nimesi työjaoston valmistelemaan kappalaisen vaalia. Työjaoston tehtäväksi annettiin valita hakijoista ne, jotka kutsutaan haastatteluun
18.1.2018 seurakuntaneuvoston vaalikokoukseen.
Kokouksessaan 8.1.2018 työjaosto suunnitteli haastattelun kulun ja kysymykset sekä päätti valita kaikki hakijat seurakuntaneuvoston haastateltaviksi 18.1.2018.
Seurakuntaneuvostolle lähetetään luottamuksellisena liitteenä kopiot
tuomiokapitulin hakijoista antamasta lausunnosta ja hakemukset nimikirjaotteineen. Liitteet pyydetään palauttamaan kokouksessa. Seurakuntaneuvosto suorittaa haastattelun seuraavan aikataulun mukaan: 17.30 Sini-Maaria Kataja, 18.00 Henri Kesti, 18.30 Marith Leppäkari-Lindberg,
19.00 Mika Ostela, 19.30 Antti Pajunen ja 20.00 Sinikka Pietilä.
Seurakuntaneuvoston tehtävänä on täyttää Kaarinan seurakunnan kappalaisen virka ja suorittaa vaali viran täyttämiseksi. Vaalissa ovat ehdolla
kaikki tuomiokapitulin kelpoisiksi viran hakijoiksi toteamat pastorit.
Seurakuntaneuvoston tulee huomioida valintaa tehdessään tuomiokapitulin lausunto, kokouksessa 11.10.2017 määritellyt viran erityistarpeet sekä haastattelujen kautta saatava kuva hakijoiden henkilökohtaisista kyvyistä ja soveltuvuudesta seurakuntamme kappalaisen virkaan.
Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan
(KL 6:16 §) ja rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa on 6 kuukauden koeaika (KL 6:17 §).
Esitys:

Seurakuntaneuvosto haastattelee hakijat ja suorittaa Kaarinan seurakunnan kappalaisen (II) valinnan huomioiden esittelyssä mainitut kriteerit.
Tiedoksi hakijoille ja tuomiokapitulille.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Puheenjohtaja esittää, että tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.
Käsittely:

Haastattelujen jälkeen käytiin yleiskeskustelu asiasta. Keskustelussa ei
tehty esityksiä valittavasta.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että suoritetaan suljettu lippuäänestys. Äänestys suoritetaan äänestyssuojan takana kirjoittamalla vaalilippuun yhden virkaa hakeneen henkilön nimi ja panemalla äänestyslippu vaaliuurnaan.
Ennen äänestystä todettiin myös, että vaaliuurna oli tyhjä.
Äänestys suoritettiin nimenhuudon mukaisesti vaalilipulla, joka taitettuna pantiin vaaliuurnaan.
Ääntenlaskijoina toimivat § 3 mukaisesti Aila Laitinen ja Mirkka Lehtonen. Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin 15 ääntä seuraavasti:
Sini-Maaria Kataja
Henri Kesti
Marith Leppäkari-Lindberg
Mika Ostela
Antti Pajunen
Sinikka Pietilä

Päätös:

7
4
4

Kaarinan seurakunnan kappalaisen (II) virkaan valittiin Henri Kesti.
Koska valituksi tuli oman seurakunnan pastori, päätettiin, ettei koeaikaa
määrätä.
Tiedoksi: hakijat, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ja palkkatoimisto
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

§7
ILMOITUSASIOITA
1. 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 vara-
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puheenjohtajat, klo 18-20 molempien seurakuntien seurakuntaneuvostot ja edustajat yhteisessä kirkkovaltuustossa. Neuvottelupaikkana on
Piikkiön seurakuntatalo.
2. Reformaation merkkivuosi Turussa - projektiraportti
3. Kirkkoherran päätöspöytäkirja
4. Muut yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
§8
MUUT ASIAT

§9
KOKOUKSESSA TARKISTETUT PYKÄLÄT
Esitys:

Todetaan § 6 tulleen tarkastetuksi kokouksessa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 10
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 10.

§ 11
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

Kokouksen puolesta

Tatu Kuoppala
puheenjohtaja

Maj Röyskö
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Aila Laitinen
pöytäkirjantarkastaja

Mirkka Lehtonen
pöytäkirjantarkastaja
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Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2018 – __.__.2018 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.2018 – __.__.2018 .
_________________________
Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

