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kSEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikko 25.4.2018 klo 18.00

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2

Läsnä:

Niittynen, Ville
Andersson, Jari
Hyppönen, Sirpa
Järvinen, Jarkko
Laitinen, Aila
Laitinen, Johanna
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Nevalainen, Paavo
Rantakokko, Leena
Rantala, Anniina
Tiainen, Minna
Holtti, Martti
Vaiste, Marja
Kuoppala, Tatu

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

Poissa:

Ainasoja, Merja
Gustafsson, Irja
Erkkilä, Raimo

jäsen
jäsen
jäsen

§ 40
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen

§ 41
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 42
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Tiainen ja Jari Andersson.
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§ 43
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 44
TAIZE-MATKAAN VALMISTAUTUMINEN
Pastori Mika Ostela kertoo seurakuntamatkan valmisteluista.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 45
KESÄAJAN JUMALANPALVELUKSET 2018
Kirkkojärjestyksen mukaan päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan
kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita,
seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään.
Suunnitelman mukaan Kaarinan kirkossa ei olisi jumalanpalvelusta lainkaan seuraavina sunnuntai- / pyhäpäivinä:
20.5.2018 helluntai, kaatuneitten muistopäivä: jumalanpalvelus Kuusiston kirkossa klo 10.00.
23.6.2018 juhannuspäivä: jumalanpalvelus Kuusiston kirkossa klo 10.00.
19.8.2018 Piispanpäivien juhlajumalanpalvelus ja kappalaisen virkaan
asettaminen: jumalanpalvelus Kuusiston kirkossa klo 12.30. Toimittaa
arkkipiispa Tapio Luoma.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esittelytekstin mukaiset poikkeukset kesän päiväjumalanpalveluksiin.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 46
KAARINAN SEURAKUNNAN TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET, TÄYDENNYS
Esityslistan mukana lähetetään kahden työalan täydennetyt toimintakertomukset vuodelta 2017.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy toimintakertomukset.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että lähetystyön toimintakertomuksen
toiminta-ajatuksessa esitettyihin yhteistyöjärjestöihin lisätään Suomen
Ev.lut. Kansanlähetys.

§ 47
VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN SEURAKUNTAVAALEJA VARTEN
Vuoden 2018 seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai
18.11.2018.
Viiden päivän ennakkoäänestysaika on 6.–10.11.2018. Poikkeuksen aikaisempiin vuosiin ovat ennakkoäänestyspäivät tiistaista lauantaihin.
Vaaliehdokkaiden ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018.
Seurakuntaneuvoston tulee asettaa viimeistään 31.5.2018 mennessä vaalilautakunta, joka vastaa vaalien järjestämisestä seurakunnassa.
Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä seurakuntayhtymän keskusvaalitoimikunta on aloittanut työnsä 27.2.2018. Siihen kuuluvat kaikki seurakuntayhtymän kirkkoherrat Kaarinan kirkkoherran toimiessa puheenjohtajana sekä heidän lisäkseen keskusrekisterin johtaja, hallintojohtaja ja
tiedotuspäällikkö.
Yhteinen kirkkoneuvosto on 28.3.2018 (105 §) valinnut seurakuntayhtymään projektitiedottajaksi Tuija Alihaanperän seurakuntavaaleja varten ajalle 1.6. - 31.12.2018. Tiedotustehtävien lisäksi hän vastaa monista
muistakin vaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä.
Kirkolliskokous on marraskuussa 2017 hyväksynyt muutoksia kirkon
vaalijärjestykseen. Vaikka muutokset eivät vielä ole ehtineet tulla voimaan, on kuitenkin todennäköistä, että vaaleihin mennessä ne ehtivät
tulla. Siksi kirkkohallitus on yleiskirjeessään 1/2018 ohjeistanut, että kyseisiä muutoksia tulee noudattaa.
Olennainen muutos liittyy vaalilautakunnan jäsenten esteellisyyteen (KL
23:19): Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Maini-
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tut henkilöt eivät myöskään voi toimia vaalitoimitsijoina tai vaaliavustajina.
Toinen muutos on se, että vaalikelpoisuussäännökset (KL 23: 1,2) koskevat myös kirkkoherraa (ja muita seurakunnan viranhaltijoita): Kirkkoherra tai muu viranhaltija ei siis välttämättä voi olla vaalilautakunnan jäsen, ellei hän ole kyseisen seurakunnan jäsen. Kaarinan seurakunnan tapauksessa tämä ehto täyttyy eli kirkkoherra on myös seurakuntansa jäsen. Muista Kaarinan seurakunnan viranhaltijoista ainoastaan kaksi on
Kaarinan seurakunnan jäseniä (Jens Salama ja Terttu Jussila).
Vaalilautakuntaan voidaan kuitenkin nimetä avustavaksi työvoimaksi
henkilöitä, jotka eivät ole vaalikelpoisia. He eivät ole vaalilautakunnan
jäseniä, eivätkä voi osallistua esimerkiksi päätöksentekoon vaalilautakunnassa, mutta he voivat tukea vaalilautakuntaa sen tehtävän hoitamisessa.
KL 23.luvun 19 § mukaan vaalilautakuntaan tulee valita kirkkoherra ja
neljä jäsentä ja näille varajäsenet kutsumisjärjestyksessä. Pykälä on ristiriidassa sen edellä mainitun muutoksen kanssa, että kirkkoherra voi olla
vaalilautakunnan jäsen ainoastaan, jos on seurakuntansa jäsen. Minimissään vaalilautakuntaan tulee valita kuitenkin ainakin neljä jäsentä.
Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Vaalilautakunnan kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tasaarvovaatimus, jonka mukaan kumpaakin sukupuolta tulee olla lautakunnassa vähintään 40 % (KL 23.luku 8 §).
Kirkkolain 23.luvun 19 § 2 mom. mukaan seurakuntaneuvosto päättää
seurakunnan jakamisesta mahdollisiin äänestysalueisiin.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto
1. Asettaa vaalilautakunnan nimeämällä siihen viisi jäsentä.
2. Nimeää vaalilautakuntaan viisi varajäsentä kutsumisjärjestyksessä.
3. Nimeää vaalilautakunnan ulkopuolisiksi asiantuntijoiksi Tatu Kuoppalan, Merja Auerin, Henri Kestin, Mika Ostelan ja Anna-Kaisa
Leppäsen.
4. Nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Ville Niittysen.
5. Päättää, että Kaarinan seurakunta muodostaa vuoden 2018 seurakuntavaaleissa yhden äänestysalueen.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
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Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Vaalilautakunnan jäsenet ja avustajat.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto
1. Asetti vaalilautakunnan ja nimesi siihen seuraavat jäsenet: Ville Niittynen, Sirpa Hyppönen, Ensio Knuutila, Jens Salama ja Kimmo Saarinen.
2. Nimesi vaalilautakunnan varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä: Tiina
Lindstedt, Tapani Kosonen, Sanna Suominen, Martti Holtti ja Terttu
Jussila
3. Nimesi vaalilautakunnan ulkopuolisiksi asiantuntijoiksi Tatu Kuoppalan, Merja Auerin, Henri Kestin, Mika Ostelan ja Anna-Kaisa
Leppäsen.
4. Nimesi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Ville Niittysen.
5. Päätti, että Kaarinan seurakunta muodostaa vuoden 2018 seurakuntavaaleissa yhden äänestysalueen.

§ 48
ILMOITUSASIOITA
1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
2. Papiston vapaa-aikasuunnitelma 5/18-9/18
3. Helluntaina 20.5. vietetään kaatuneitten muistopäivää, jolloin lasketaan Kuusistossa seurakunnan seppele sankarivainajille.

§ 49
MUUT ASIAT

§ 50
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 50.

§ 51
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50
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Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Tatu Kuoppala
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Minna Tiainen
pöytäkirjantarkastaja

Jari Andersson
pöytäkirjantarkastaja

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

