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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikko 23.5.2018 klo 18.00

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2

Läsnä:

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

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

Poissa:

Hyppönen, Sirpa
Järvinen, Jarkko

jäsen
jäsen

§ 52
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen
§ 53
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 54
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Erkkilä ja Irja Gustafsson.

§ 55
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
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Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 56
KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN AJALLE 1.7.-31.12.2018
Seurakuntaneuvoston päätöksenteon kohteena ovat liitteenä olevan kolehtilistan vahvennetulla fontilla merkityt kolehtikohteet.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtikohteet ajalle 1.7.-31.12.2018
liitteen 1 § 56 mukaisesti ja myöntää kirkkoherralle oikeuden tehdä tarpeen vaatiessa listaan perustellusta syystä muutoksia.
Tiedoksi: taloustoimisto, Kaarinan ja Kuusiston kirkko
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23. luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä osa kolehdeista ohjataan lasten
ja perheiden tukemiseen.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 57
VUODEN 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
Osana seurakuntayhtymän talousarvion laadintaa on taloustoimisto pyytänyt Kaarinan seurakunnalta toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja
avaintavoitteet vuosille 2020 ja 2021.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 1 § 57 mukaisesti Toimintasuunnitelman vuodelle 2019 sekä avaintavoitteet vuosille 2020 ja 2021.

Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto, taloustoimisto
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 58
LAUSUNNON ANTAMINEN OHJE- JA JOHTOSÄÄNTÖTYÖRYHMÄN ESITYKSESTÄ YHTEISTEN TEHTÄVIEN JOHTOSÄÄNNÖKSI JA YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖKSI
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Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt Kaarinan seurakuntaneuvostolta
lausuntoa uudesta yhteisten tehtävien johtosäännöstä ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöstä. Molemmat asiakirjat lähetetään esityslistan
mukana.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa seuraavan lausunnon:
”Esitysten sisältämät keskeiset periaatteet ja muutokset ovat Kaarinan
seurakuntaneuvoston mielestä kannatettavia.
Tulevaisuudessa tarvitaan nimenomaan:
- yhteistyön lisäämistä seurakuntien ja yhtymän yksikköjen välillä,
- strategiaryhmään panostamista ja luonteeltaan jatkuvaa strategiatyötä,
- organisaatiorakenteen keventämistä,
- yhtymän tekemän työn tukipalvelu-luonteen korostamista,
- tehtävänkuvauksien korostamista jäykkien virkasääntöjen sijaan,
- luottamushenkilöelinten roolin ja tehtävien selkiyttämistä ja jakamista johtokuntiin ja asiantuntijaryhmiin,
- johtajuuden jakamista ja
- henkilöesimiehen osoittamista kaikille työntekijöille.”
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 59
LAUSUNNON ANTAMINEN MUSIIKKITOIMIKUNNALLE OSOITETUSTA HAKEMUKSESTA
Seurakunta on yhdessä Lasten Kaarina –verkoston kanssa järjestämässä
konserttia lapsiperheille 1.9.2018. Lapsi- ja perhetyön sihteeri on laatinut seuraavan avustushakemuksen musiikkitoimikunnalle:
”Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän musiikkitoimikunnalta
Kaarinan kirkolla 1.9.2018 klo 10-14 järjestetään tapahtuma kaarinalaisille perheille,
jossa LastenKaarinan- verkostojärjestöt esittäytyvät.
LastenKaarina on verkosto, joka perustettiin 2016 alussa Kaarinan seurakunnan, Kaarinan kaupungin, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Sos-lapsikylän ja Piikkiön seurakunnan kesken.
Toimintaan kuuluu www.lastenKaarina.fi .sivuston ja lastenKaarina-facebook -sivun
kautta tiedottaminen. LastenKaarinan-sivustoista on myös kännykkäsovellus, josta perheet voivat saada ajan tasaista tietoa kunkin päivän tarjonnasta Kaarinassa. Kaarinan
seurakunnan kustannukset vuodessa LastenKaarinan kautta tiedottamisesta 600€.
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LastenKaarinan perhetapahtumassa 1.9.2018 ohjelmassa on pääesiintyjänä AIKASOPPA.
Aikasoppa on lastenmusikaali, jossa esiintyvät laulutaitoiset kasvikset, marjat ja hedelmät. Esitys on laulukilpailumuotoinen ja siinä kisaavat iloiset kandinaatit. Lanttujen, perunoiden, herneiden ja muiden kilpailijoiden myötä kysellään katsojien suosikkivihanneksia, muistutetaan niiden käytöstä ja mauistakin. Laulujen myötä on tarjolla
tietoa ja toivottavasti kotiin viemiseksi tulee uusia suosikkeja.
Esityksen kesto on 35 minuuttia, sisältäen paljon musiikkia ja leikkejä yleisön kanssa.
Konsertit klo 10.30 ja klo 12.
Musiikkityylit vaihtelevat calypsosta humppaan ja rapista swingiin. Hyvät laulajat,
nokkelat sanoitukset ja ammattilaiset soittajat takaavat uutta kuultavaa useammallekin
kuuntelukerralle.
Esitykset 2x n. 35-40 min.
Hinta 1800 € kolmella esiintyjällä (juontaja+ 2 näyttelijä-laulajaa) sis. äänentoistotekniikan
Hinnat sisältävät matkakulut.
ALV = arvonlisäveroton esiintymispalkkio. ALV laki § 45
Laskutuslisä: 8 € Kustannukset pääesiintyjästä 1800€, josta Kaarinan seurakunta on
sitoutunut maksamaan puolet ja Kaarinan kaupunki puolet.
Haluamme mahdollistaa perheille ilmaisen konsertin emmekä peri pääsymaksua. Kaarinan seurakunnan osallistuminen kustannuksiin on tämän takia tärkeää, jotta vähävaraiset perheet tulevat myös huomioiduksi. LastenKaarinan -sivustojen päätarkoitus onkin tavoittaa kaikissa elämäntilanteissa olevat perheet ja aktivoida heitä yhteisöllisyyteen, hyvään vanhemmuuteen.
Musiikkitoimikunnalta haemme 900€:n tukea lastenkonserttia varten. Liitteessä sopimus Aikasoppa-bändistä. Sopimus on tehty tamperelaisen Ohjelmanaiset yrityksen
kanssa.”

Esitys:

Seurakuntaneuvosto puoltaa avustusanomusta.
Konsertti tukee ja mahdollistaa Kaarinan seurakunnalle tärkeää yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: se tukee lasten ja perheiden parissa
tehtävää työtä sekä mahdollistaa vähävaraistenkin lapsien osallistumiseksi pääsemisen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 60
KORJAUKSEN TEKEMINEN VAALILAUTAKUNNAN KOKOONPANOON
Seurakuntaneuvosto valitsi vaalilautakunnan kokouksessaan 25.4.2018.
Vaikka esittelytekstissäkin mainittiin tasa-arvolain vaatimus siitä, että
lautakunnassa tulee olla molempia sukupuolia vähintään 40 %, jäi ko-
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kouksen aikana laaditusta, lopullisesta vaalilautakunnan kokoonpanosta
kuitenkin uupumaan yksi naispuolinen jäsen.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto tekee tasa-arvolain edellyttämän korjauksen vaalilautakunnan kokoonpanoon ja valitsee vaalilautakuntaan varsinaiseksi
jäseneksi Tiina Lindstedtin Ensio Knuutilan tilalle.
Näin ollen vaalilautakunnan kokoonpanoksi tulee:
Tiina Lindstedt, Ville Niittynen, Sirpa Hyppönen, Jens Salama, Kimmo
Saarinen.

Sekä varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä: Ensio Knuutila, Sanna Suominen, Tapani Kosonen, Martti Holtti ja Terttu Jussila
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 61
TURVALLISUUS- JA OHJELMAVASTAAVIEN NIMEÄMINEN KAARINAN SEURAKUNNAN RIPPILEIREILLE 2018
Kaarinan seurakunta järjestää kesällä 9 rippileiriä. Seurakuntaneuvoston
tulee nimetä kullekin leirille turvallisuus- ja ohjelmavastaava.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää turvallisuus- ja ohjelmavastaavat rippileireille seuraavasti:
204 / 3.-9.6.
Kunstenniemi > Jens Salama
205 / 9.-15.6. Harjattula > Minna Hamarila
206 / 9.-15.6. Harjattula > Mika Ostela
207 / 25.-30.6. Kunstenniemi > Minna Hamarila
208 / 30.6.-6.7. Kunstenniemi > Johanna Käppi
209 / 30.6.-6.7. Kunstenniemi > Jens Salama
210 / 20.-27.7. Harjattula > Henri Kesti
211 / 27.7.-3.8. Harjattula > Jens Salama
212 / 27.7.-3.8. Harjattula > Minna Hamarila

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

Esityksen mukaan.

§ 62
VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN SEURAKUNTAPASTORI TUIRE KAKOLLE
Seurakuntapastori Terhi Laakkonen on irtisanoutunut seurakuntapastorin
virastaan 1.8.2018 alkaen.
Tiukan taloustilanteen vuoksi Kaarinan seurakunnalla on mahdollisuus
täyttää kyseinen virka vain 50 %:sesti.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää pyytää tuomiokapitulilta, että se antaisi
määräaikaisen viranhoitomääräyksen Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan pastori Tuire Kakolle 50 % viranhoitovelvollisuudella
ajalle 1.8.2018 - 15.9.2020. Virka on määritelty palkkaluokkaan 601/80.

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

Esityksen mukaan.

§ 63
ILMOITUSASIAT
- Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
- Seurakuntaneuvoston syksyn 2018 kokousajat
11.9. (Ruokis)
16.10. (Ruokis)
14.11.
20.12.
- Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
- Syyskauden avaus kirkolla 16.9.2018 klo 10 alkaen
- Laajan kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja
- Kirkkoherra Niittynen on valittu lääninrovastiksi 1.8.2018 alkaen.
- Taizematkalaiset saapuneet kotimaahan.
- Seurakuntavaaleja varten tarvittavia vaaliasiakirjoja oli tarjolla.
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§ 64
MUUT ASIAT

SOSIAALINEN ASUTTAMINEN
Keskusteltiin Turun kaupungin sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteistyöstä sosiaalisen asuttamisen saralla.

§ 65
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 65.

§ 66
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10
Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Tatu Kuoppala
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Raimo Erkkilä
pöytäkirjantarkastaja

Irja Gustafsson
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

