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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Tiistai 16.10.2017 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
Ainasoja, Merja
Andersson, Jari
Erkkilä, Raimo
Gustafsson, Irja
Hyppönen, Sirpa
Laitinen, Aila
Laitinen, Johanna
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Nevalainen, Paavo
Rantala, Anniina
Tiainen, Minna
Holtti, Martti
Röyskö, Maj

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

Poissa:

Rantakokko, Leena
Järvinen, Jarkko

jäsen
jäsen

§ 86
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin
Kaarinan seurakunnan seurakuntasihteeri Maj Röyskö.
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§ 87
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 88
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Tiainen ja Merja Ainasoja.

§ 89
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 90
LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2019 JA KAARINAN SEURAKUNNAN MÄÄRÄRAHAN JAKO KUSTANNUSPAIKOILLE
Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt talousarvioehdotuksen vuodelle
2019 ensimmäisessä lukemisessa kokouksessaan 10.10. ja 11.10.2018.
Kaarinan seurakunnan kokonaismäärärahaksi on yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan 7.6.2018 varannut 1.086.628 €.
Samassa kokouksessa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntien
saaman määrärahan jakomallin vuodelle 2019. Kokousmateriaaleista jakomalli löytyy Käyttötalous- tuloslaskelma- ja rahoitusosan sivulta 20.
Seurakuntien kokonaismäärärahaa korotettiin 2 %:lla. Lisäksi päätettiin
painottaa puolitoistakertaisesti jäsenistöä ikäluokassa 0-19 v.
Kaarinan seurakunnan toimintamääräraha vuodelle 2019 on ensimmäisessä lukemisessa määritelty 199.795 euroksi, palkkakustannukset
878.233 €, koulutusbudjetti 7.000 € ja kirkkoherran käyttövarat 1.600 €.
Aikaisemmin mainitun Käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosan lisäksi esityslistan mukana lähetetään myös Henkilökuntaliite ja Investointiosa. Niiden osalta kyse on johtoryhmän talousarvioehdotuksista,
joiden ensimmäinen käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa on
10.10.2018.
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa talousarvioehdotuksesta seuraavan lausunnon:
”Littoisten seurakuntakodin käyttöaste on korkea. Joudumme usein
myymään ”ei-oota” ulkopuolisille kyselijöille. Sen vuoksi seurakuntaneuvosto kannattaa rakennuksen peruskorjausta tai pienemmän uudisrakennuksen rakentamista sen mukaan kumpi vaihtoehto osoittautuu selvitystyön perusteella järkevämmäksi. Lisäksi seurakuntaneuvosto toivoo
hankkeen vauhdittamista ja ripeämpää etenemistä, kuin mitä investointisuunnitelmassa on nyt määritelty. Talo on kaiken kaikkiaan huonossa
kunnossa ja Littoinen alueena kasvaa jatkuvasti.
Seurakunnallisten rakennusten ovet pitää avata seurakuntalaisille rohkeammin. Kyse on heidän rakennuksistaan. Sähköinen lukitusjärjestelmä, joka mahdollistaa ovien lukituksen/avaamisen etänä tietokoneen
avulla helpottaa tilojen käyttöä ja vähentää vahtimestarin tarvetta olla
fyysisesti paikalla avaamassa ja lukitsemassa ovia. Kun lukituksia ollaan
uudistamassa, tulee yllä kuvatunlaisen tietokoneohjatun lukitusjärjestelmän hankintaa selvittää.
Investointisuunnitelmassa mainitsemattomista asioista seurakuntaneuvosto haluaa asian tärkeyden vuoksi nostaa esiin myös Kuusiston kirkon
paloturvallisuuden. Sen selvittäminen ja parhaalle mahdolliselle tolalle
saattaminen on ensi arvoisen tärkeää.
Seurakuntien viestinnälliset tarpeet sekä resurssipula perhe-, nuoriso- ja
diakoniatyössä kasvavat vuosi vuodelta. Kaikki neljä mainittua työalaa
ovat ratkaisevia seurakuntien tulevaisuuden kannalta. Kaarinan seurakuntaneuvosto toivoo näiden tarpeiden näkyvän budjetin laadinnassa.”

Lisäksi seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteessä 1 § 90 esitetyn määrärahojen jaon Kaarinan seurakunnan kustannuspaikoille.
Tiedoksi: taloustoimisto, oman seurakunnan työala- ja kustannuspaikkavastaavat
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 91
MÄÄRÄAIKAISEN OSA-AIKAISUUDEN JATKAMINEN DIAKONIATYÖSSÄ
Kirkkoherra on palkannut 3.3.2018 päätöspöytäkirjalla diakoniatyöntekijä Jukka Rintalan 50 % viranhoitovelvoitteella Kaarinan seurakuntaan
ajalle 1.4. – 31.12.2018.

KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

8/2018 Tark:

___
___

46

Palkkaus on liittynyt siihen, että diakoniatyöntekijä Anna-Kaisa Leppänen käyttää työajastaan 50 % some-viestintään seurakunnan viestintää
painottavan strategian mukaisesti.
Kyseinen järjestely on toiminut hyvin ja sen jatkaminen ensi vuonna on
perusteltua.
Lisäksi diakoniatyön työmäärän kasvettua ja ensi vuodeksi korottuneen
seurakunnallisen määrärahan mahdollistamana Rintalan viranhoitovelvoitteeksi voidaan osoittaa 60 % entisen 50 % sijaan. Kyseinen muutos
tarkoittaa noin 4.000€ menolisäystä ensi vuodelle.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto palkkaa Jukka Rintalan 60 % viranhoitovelvoitteella Kaarinan seurakuntaan ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019.
Rintalan palkka määrittyy vaativuusryhmään 502/0. Kuukausipalkka on
60 % kyseisen vaativuusryhmän mukaisesta kuukausipalkasta. Maksetaan kustannuspaikalta 1092900901/1092410499. Virkapaikka on Kaarinan kirkko.
Työaika on hengellisen työntekijän työajaton työaika. Irtisanomisaika ja
vuosiloman perusteet ovat Kirkon virka- ja työehtosopimuksen
mukaisia.
Päätöksessä sovelletaan KL 6.luvun 1§ 4.momenttia, joka kuuluu:
”Virkasuhteessa suoritettavaa tehtävää varten perustetaan virka.
Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhteeseen
määräajaksi myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virka.”
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 92
POIKKEUKSIA JUMALANPALVELUSAJOISSA JA – PAIKOISSA
Kirkkojärjestyksen mukaan päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan
kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita,
seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään, KJ 2: 2§.
Päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä klo 10, KJ 2: 3§. Selityksessä
todetaan: määrite ”yleensä” tarkoittaa, että päiväjumalanpalvelus tilapäisesti voidaan pitää muunakin aikana ilman erillistä tuomiokapitulille
alistettavaa päätöstä.

KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

8/2018 Tark:

___
___

47

Kaarinan seurakunnassa pidetään jumalanpalveluksia pääsääntöisesti
seuraavasti: Kaarinan kirkossa on jumalanpalvelus sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä klo 10; Kuusiston kirkossa on jumalanpalvelus
yleensä klo 12.30 kuukauden 1. sunnuntai.
Muissa tiloissa ei järjestetä säännöllisiä jumalanpalveluksia.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan pääjumalanpalveluksien poikkeavista ajoista ja paikoista marras- joulukuussa 2018 seuraavasti:
Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus klo 12.30 Kuusistossa,
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10 Kuusistossa,
Jouluaamun jumalanpalvelus klo 7 Kuusistossa
Jouluaamun jumalanpalvelus klo 9 Kaarinan kirkossa
26.12. Kauneimmat joululaulut -messu klo 17 Kaarinan kirkossa.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 93
VIRON YSTÄVYYSSEURAKUNTIEN TUKEMISEEN MYÖNNETYN MÄÄRÄRAHAN
Kaarinan seurakunnalla on Virossa Jögevan maakunnan alueella ystävyysseurakuntasopimus Palamusen ja Laiusen seurakunnan kanssa.
Kaarinan seurakunta on useana vuonna saanut seurakuntayhtymän budjettivaroja virolaisten ystävyysseurakuntien tukemiseen. Myös vuodelle
2018 on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviossa varattu
em. mainittuun tarkoitukseen 5000 € kustannuspaikalle 10486. Yleensä
rahat on jaettu vuoden aikana kahdessa erässä tasan Palamusen ja
Laiusen seurakuntien kesken.
Ensimmäisestä erästä vuonna 2018 seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 28.2.2018 (§ 19).
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää maksaa Viron ystävyysseurakuntien avustamiseen myönnetystä 5000 € summasta nyt toisen erän siten, että kumpikin seurakunta, Palamuse ja Laiuse, saavat 1250 €
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Palamusen ja Laiusen seurakunnat, taloustoimisto.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
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Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 94
NUORISTOTYÖN LEIRIT VUONNA 2019 ja TURVALLISUUSVASTAAVIEN MÄÄRÄÄMINEN
Seurakuntaneuvoston tehtävänä on nimetä turvallisuusvastaavat eri työmuotojen leireille. Nuorisotiimi on valmistellut asiaa nuorisotyön leirien
osalta vuodelle 2019.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää nuorisotyön leireille turvallisuusvastaavat
seuraavasti:
1.-3.2. Leikkileiri/ Kunstenniemi
3.-5.5. IsosSuurleiri/Kunstenniemi
27.-29.9. Startti-leiri/Kunstenniemi
11.-13.10. Nuisku-leiri/Kunstenniemi
29.11.-1.12. Joululeiri/Kunstenpää

Johanna Käppi
Minna Hamarila
Jens Salama
Minna Hamarila
Johanna Käppi

Lisäksi Kaarinan nuorisotyö on mukana kahdella seurakuntien yhteisellä
leirillä (29.3.-31.3. Tykki-leiri ja 25.-27.10. Kanuuna-leiri), joihin ei tarvitse määrätä turvallisuusvastaavaa.
Päätöksellä on lapsivaikutuksia siltä osin, että se parantaa leirien turvallisuutta.
Tiedoksi: Minna Hamarila, taloustoimisto
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 95
ILMOITUSASIOITA
-

Arkkipiispan visitaatio Kaarinan seurakuntaan ma 8.4.2019
Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat
nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteinen jouluruokailu
12.12.2018 klo 18.30.
Seurakuntavaalien aikataulut Kaarinan seurakunnassa

§ 96
MUUT ASIAT
- Kauneimpien Joululaulujen juontaminen / tilaisuudet ja aikataulut
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§ 97
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1§ 97.

§ 98
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.

Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Maj Röyskö
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Minna Tiainen
pöytäkirjantarkastaja

Merja Ainasoja
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

