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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Tiistai 11.9.2018 klo 17.30, Ruokikseen vapaaehtoistyöntekijänä osallistuminen omien aikataulujen mukaan klo 12.00-17.15 välillä.
RUOKIKSEN OHJELMA, JOHON KUKIN ON SIIS TERVETULLUT
AUTTAMAAN SILLOIN KUIN ITSELLE SOPII:
Ruoka saapuu Operaation ei-ennustettavien aikataulujen mukaisesti noin klo 1213.30. Silloin tarvitaan apukäsiä kantamiseen.
Klo 13.30-15.00 on tarjolla ainakin ruokien järjestelyä srk-salissa sekä ruokailun järjestelyä kahvion puolella.
Klo 15.00 ohjelmatuokio kirkkosalissa, klo 15.30 yhteinen ruokailu ja sitten viimeistään
klo 16.00 aletaan jakamaan ruokakasseja, srk.salissa saa olla silloin enemmänkin miehitystä jakopuolella.

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2

Läsnä:

Niittynen, Ville
Andersson, Jari
Erkkilä, Raimo
Gustafsson, Irja
Hyppönen, Sirpa
Laitinen, Aila
Laitinen, Johanna
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Rantala, Anniina
Tiainen, Minna
Kosonen, Henrik
Vaiste, Marja
Röyskö, Maj

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, saapui klo 17.53
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
sihteeri

Poissa:

Ainasoja, Merja
Järvinen, Jarkko
Nevalainen, Paavo
Rantakokko, Leena

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

§ 76
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin
Kaarinan seurakunnan seurakuntasihteeri Maj Röyskö.
§ 77
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
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Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 78
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Malmi ja Anniina Rantala.

§ 79
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 80
SEURAKUNTAMATKA TAIZEEN RANSKAAN, LOPPURAPORTTI
Pastori Mika Ostela on laatinut raportin itse Taize-matkasta:
Matka Ranskaan toteutui 11.-18.5. Minun lisäkseni vetäjinä olivat Minna Hamarila ja
lukiosta Ilmari Raevuori. Kaiken kaikkiaan lähtijöitä oli 41. Heistä Taizessa majoittui
aikuisten puolelle ja osallistui aikuisten ohjelmaan 4 naista. Muut olivat mukana nuorten ohjelmissa. 14-16- vuotiaita oli 5. Loput nuorista olivat 17-25-vuotiaita.
Matkat Suomessa ja Ranskassa busseilla onnistuivat hyvin. Löysimme kuljettajat helposti. Vähän vaikeutta aiheutti se, että paluumatkalla Ranskassa kuski ei osannut ollenkaan englantia. Onneksi meillä oli yksi nuori, joka osasi vähän ranskaa. Yksi nuorista unohti lompakkonsa bussiin menomatkalla. Pankkikortti onneksi löytyi, mutta
lompakosta oli varastettu 200 euroa.
Lennot onnistuivat hyvin, mutta koneessa oli tyhjiä paikkoja. Yhden pojan käsi murtui
juuri ennen lähtöä, eikä lääkäri antanut lupaa lähteä. Yksi tyttö taas omien sanojensa
mukaan halasi vessanpyttyä ennen matkaa, joten hänkään ei oksennustautinsa takia
voinut lähteä. Paluulento Suomeen myöhästyi jostain syystä noin tunnin verran. Pariisissa menimme lentokentälle metrolla ja lähijunalla. Ilmari oli selvittänyt oikean reitin
tarkasti, joten matkamme onnistui hyvin. Jälkikäteen ajateltuna olisi ollut järkevämpää
tilata bussi ja kulkea sillä lentokentälle.
Itse Taizessa elämä ja palvelu sujuivat normaalilla tavalla. Ennen matkaa joku oli
kuullut, että jossain majoitusrakennuksessa voisi olla luteita. Tämä herätti huolta nuorissa. Emme kuitenkaan törmänneet näihin hyönteisiin. Veli Stephen sanoi, että Paris
Hiltonissakin on luteita. Joillekin Taizen vaatimaton asuminen ja ruoka olivat yllätys,
vaikka näistä asioista puhuttiin. Kuitenkin ruoka oli pääasiassa hyvää ja ravitsevaa.
Aterioilla saatiin aina myös ranskalaista patonkia. Tummaa leipää ei näkynyt. Pieni
pettymys oli se, että jotkut ateriat eivät olleet lämpimiä. Muutoin Taizessa ei juuri satanut, mutta lämpötila oli melko alhainen, kun samaan aikaan Suomessa oli hellettä.
Kun tulimme Taizeen, siellä oli jotain 3500 ihmistä. Oli vaikuttavaa, kun kirkossa yhdessä laulettiin. Yhtenä iltana jokainen sai tuohuksen, jotka sitten sytytettiin koko kirkossa. Taizessa on näitä iltoja varten aina paikalla palomiehiä ja paloauto. Toiselle
viikolle tuli paikalle uudet nuoret. Sunnuntaina lähti siis tuhansia ihmisiä pois, ja tämä
muutos aiheutti vähän hämmennystä. Kaikki nuoret eivät saaneet omia palvelustehtäviä tai ryhmiä, joissa he voivat tutustua muihin ihmisiin. Osaltaan tähän vaikutti myös
se, että osa nuoristamme ei ollut niin motivoituneita osallistumaan palveluun ja ohjelmiin sekä kirkossa hiljentymisiin. Kaikki kuitenkin palvelivat eri tehtävissä ja osallistuivat myös hiljaisiin hetkiin kirkossa, kuten pitikin. Muuten osa nuorista oli kiinnostunut käymään tutustumassa lähikylissä.
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Yksi nuori ei jostain syystä pystynyt alkuöinä nukkumaan. Tämä NN tosin nukkui hyvin
viimeisenä yönä, mutta siitä huolimatta hän halusi lähteä. Vetäjät ja hänen ystävänsä
puhuivat hänelle, mutta hänen mieltään ei voinut muuttaa. Hänen äitinsä oli jo varannut ja ostanut lentoliput jo ennen kuin eri bussimatkat Pariisin oli varmistettu, joten
Taizen veljet ja minä autoimme hänet matkaan. Hänen tahtoaan piti kunnioittaa. Vaikka Pariisissa olisi ollut aikaa, hän ei valitettavasti sitten ehtinyt tälle lennolle. Hän
pääsi sitten toiselle lennolle ja turvallisesti Suomeen.
Kaiken kaikkeaan uskon, että tutustuminen Taizeen ja uusiin ihmisiin antoi nuorille
paljon. Tapasimme ihmisiä monista maista. Saksalaisia oli nuorten mielestä Taizessa
liikaa, ja he pitivät kuulemma liikaa meteliä. Monet tutustuivat mielellään myös hollantilaisiin, joita varsinkin ensimmäisellä viikolla oli paljon. Alle 17-vuotiaat olivat aktiivisimpia. Toisella viikolla nuoria oli muutama tuhat vähemmän. Päivisin kun oli kauniimpaa, nuoret kävivät kauniissa luontopaikassa, hiljaisuuden laaksossa, jossa sammakot pitivät kovaa ääntä. Päivisin oli sitten veljien opetusta, jonka jälkeen nuoret
keskustelivat ja tutustuivat ryhmissä. Ryhmissä myös tehtiin tehtäviä, leikittiin ja palveltiin jakamalla ruokaa, siivoamalla ja muilla tavoilla. Illalla vietettiin vapaa-aikaa
Oyakissa, jossa sai laulaa, ostaa syötävää ja leikkiä.
Lähdimme Taizesta torstaina 17.5. aikaisin. Iltapäivällä majoittauduimme hostelliin,
jonka jälkeen tutustuimme Pariisiin. Monet paikat tuli kierrettyä, vaatteita ostettua ja
satoja kuvia otettua. Hostelli oli hyvätasoinen, vaikka yöpaikka siellä ei maksanut paljon. Hostellin vieressä on Sacre Coerin loistava valkoinen kirkko ja MontMartren kukkula, josta näimme upean Pariisin maiseman. Vierailu Pariisissa onnistui hyvin.
Budjetti:
Menot:
Lentoliput
7656
Bussit Ranskassa
2540
Bussit Suomessa
800
Taizen maksut
2152
Suklaat
1920
Kalenterien painaminen 1100
Almanakkatoimisto
120
Hostelli
1660
Palautusmaksut
Lehdot,Ostela,Peltonen
500
Nuorille palaututus 31x70 euroa 2170
_______
20618 euroa
Tulot:
2017:
Osallistumismaksut
300
Joulumyyjäiset, alkumaksuja
kalenteri- ja suklaamaksuja
4103
2018:
Kalenterit
60
Sponsorien kalent.maksut
4850
Srk:n tuki
1000
kalenteri- ja suklaatuottoa
sekä aikuisten matkamaksuja 6320
kolehdit
280
kevätlaulutilaisuus
174
Suklaa- ja kalent.myynti
3409
suklaa- ja kalenterimyynti
128
2

_______
20624 euroa
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Rahat on tilitetty kassalle sitä mukaa kuin niitä on nuorilta saatu. Nuoret ovat maksaneet tuotteista saamiaan rahoja eri aikaan.
Lehdolle palautus on yhteensä 200 euroa ja Peltoselle (hän oli maksanut miehensä alkumaksun, mutta tämä ei sitten lähtenytkään Ranskaan) 200 euroa. Suurin osa lähtijöistä maksoi alussa ilmoittautumis- eli alkumaksun 100 euroa. Kun nuorille palautetaan 70 euroa, silloin saldo jää plussalle. Tämä raha on nuorten OMAA rahaa, joka
luvattiin palauttaa matkan jälkeen, jos saldo on positiivinen.
Saldo on näiden maksujen jälkeen 6 euroa. Muutama nuori (joka ei sitten lähtenytkään
mukaan), joka osti suklaata kerätäkseen myynnillä rahaa Ranskan matkaan, ei ole vielä maksanut. Heidän pitää tietenkin maksaa näistä suklaista. Uskon, että he ovat vain
unohtaneet maksaa tämän maksun. Tämä summa on yhteensä 268 euroa (karhuan rahoja heiltä uudelleen), joten loppusaldo on 274 euroa.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto kiittää Mika Ostelaa ja Minna Hamarilaa hyvin vedetystä hankkeesta ja merkitsee raportin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 81
VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVIEN SÄÄSTÖJEN KÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan tehnyt talousarviomuutoksen, jonka mukaan Kaarinan seurakunnalta vuonna 2017 käyttämättä
jääneet varat, 174.746, 68 €, osoitetaan Kaarinan seurakunnan käytettäväksi vuonna 2018.
Seurakuntaneuvoston tulee päättää rahojen käytöstä määrittämällä niille
kustannuspaikat.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että vuoden 2017 ylijäämä 174.746, 68 €
kohdistetaan kokonaisuudessaan seurakunnan toimintamenoihin.
Seurakuntayhtymän taloustoimistolle ilmoitetaan, että kyseinen summa
jaetaan niille kustannuspaikoille, jotka talousarviota laadittaessa alibudjetointiin tarkoituksellisesti. Kyseiset kustannuspaikat ja niille osoitettavat rahamäärät ovat seuraavat:
1092350350 Rippikoulutyö
1092100210 Tiedotus

4.000 €
9.000 €

Loppuosa eli 161.746, 68 € osoitetaan kustannuspaikalle 1092900810
Seurakuntaneuvosto.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Kaarinan seurakunnan työntekijät kirkkoherran kautta, taloustoimisto
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Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 82
ILMOITUSASIOITA
-

-

Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
Seurakuntaneuvoston jäsenille jaettiin Toimintakertomuksia ja tilastotietoja 2017
Seurakuntasihteeri lähettää kaikille sähköpostitse syksyn kokousaikataulun
Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen ruokailu 12.12.,
kellonaika tarkentuu myöhemmin

§ 83
MUUT ASIAT

§ 84
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 84.

§ 85
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Maj Röyskö
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Ari Malmi
pöytäkirjantarkastaja

Anniina Rantala
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

