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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

03.02.2021 klo 17.30 – 19.52

Paikka

Piikkiön seurakuntakeskus, Hepojoentie 4, 21500 Piikkiö

Läsnä

Hermonen Merja
Kirsi Huoponen
Kanervavuori Kasper
Kanervavuori Mirjo
Lystimäki Hanna
Lehtisalo Esko
Linnansuu Mia
Lukander Harri
Tuomarila Sinikka
Uotila Marjo
Laura Hilakari
Mirja Väihkönen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapj.
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Heikkinen Menni

sihteeri

Langh-Lagerlöf Laura
Lehmus Ilkka
Ollila Markus

jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

1§
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
2§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Esityksen mukaan

3§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi vuorojärjestyksen mukaisesti. Valitaan aakkosissa edellisen kokouksen pöytäkirjan
tarkistamisvuorossa olleista aakkosjärjestyksessä seuraavat jäsenet
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pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Esko Lehtisalo ja Mia Linnansuu.
Päätös

Esityksen mukaan

4§
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksytään kahdella lisäyksellä: pykälät §17 ja §18.

5§
SEURAKUNTANEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI
2021-2022
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra
ja varapuheenjohtajana neuvoston toimikauden ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen (KJ 10 D 12§). Jäsenet valitaan ja on valittu seurakuntavaaleilla.
Piikkiön seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra
Merja Hermonen.
Esitys

Valitaan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja kaudeksi 2021–
2022.

Käsittely

Ehdotettiin Harri Lukanderia.

Päätös

Esityksen mukaan
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Lapsivaikutukset
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valitsemisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi

turku.kirjaamo(at)evl.fi.

6§
SEURAKUNTANEUVOSTON TYÖJAOSTON VALITSEMINEN KAUDEKSI 2021-2022
Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö on hyväksytty 29.4.2014 ja se on vahvistettu Turun tuomiokapitulissa 6.8.2014.
Sen 8 § mukaan seurakuntaneuvostossa on työjaosto, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdestä kolmeen muuta jäsentä.
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Työjaoston tehtävänä on valmistella seurakuntaneuvostossa käsiteltäviä asioita.
Esitys

Työjaosto valitaan täydentäen kaudeksi 2021-2022 huomioon ottaen
tasa-arvoinen sukupuolijakauma.
Työjaoston työskentelyssä esityslista toimitetaan työjaostolle 2 päivää ennen työjaoston kokousta.

Päätös

Valittiin Kirsi Huoponen, Esko Lehtisalo ja Marjo Uotila.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.

Tiedoksi

turku.kirjaamo(at)evl.fi

7§
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN ESITYS PIETARIN PYHÄN MARIAN YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMIKUNNAN JÄSENEKSI

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.03.2019 § 115
Kirkkoneuvosto solmi vuonna 1992 ystävyysseurakuntasuhteen
Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kanssa ja asetti työryhmän
kehittämään ja ylläpitämään ystävyyssuhdetta. Vuonna 1999 työryhmä muutettiin kirkkoneuvoston päätöksellä Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnaksi. Samalla pyydettiin kaikkia
seurakuntia nimeämään ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaava
yhdyshenkilö toimikuntaan. Yhtymän hallinnossa on valittu
toimikuntaan yhtymän edustaja.
Hallintojohtaja on pyytänyt 19.2.2019 seurakunnilta ehdotukset
toimikuntaan valittavista henkilöistä siten, että kukin seurakunnista
ilmoittaisi etusijajärjestyksessä yhden ehdokkaan kumpaakin sukupuolta, jolloin seurakuntien etusijajärjestys ja sukupuolten tasaarvo
voitaisiin mahdollisimman hyvin toteuttaa.
Jatkossa toimikunta on valittu kirkkoneuvoston toimikausittain.
Piikkiön srk-neuvosto 3.2.2021
Edellinen Pietarin Pyhän Marian toimikausi (2 v.) on päättynyt vuoden 2020 lopussa, joten toimikunnan päivittäminen tulee nyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päätettäväksi kuluvan vuoden 2021 alussa.
Aiemmin hallintojohtaja on pyytänyt seurakunnilta ehdotukset toimikuntaan valittavista henkilöistä siten, että kukin seurakunnista ilmoittaisi etusijajärjestyksessä yhden ehdokkaan kumpaakin sukupuolta,
jolloin seurakuntien resurssiseurakuntien etusijajärjestys ja sukupuolten tasa-arvo voitaisiin mahdollisimman hyvin toteuttaa.
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Yhtymän lakimies Anita Savioja pyytää seurakunnilta kannanottoa
edustajista.
Esitys

Piikkiön seurakunta ehdottaa omaksi edustajakseen Marjo Uotilaa.

Käsittely

Marjo Uotila kertoi ystävyysseurakunnan toiminnasta.

Päätös

Esityksen mukaan

Lapsivaikutusten arviointi
Henkilövalinnalla ei ole Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:n tarkoittamia
lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus
Valmistelua, ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi
turku.kirjaamo(at)evl.fi; anita.savioja(at)evl.fi.
8§
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN YLEINEN TOIMINTAKERTOMUS
Piikkiön seurakunta 2020

Piikkiön seurakunnassa vuosi 2020 oli tavanomaisesta poikkeava korona-epidemian leviämisen vuoksi. Vuoden aikana Piikkiön seurauntaan osui useita pitkiä työntekijöiden virkavapaita ja henkilömuutoksia. Vuoden alun 2,5 kuukautta toimittiin vs. kirkkoherrana toimivan seurakunnan kappalaisen johdolla. Tammikuussa viestinnästä vastaava pappi jäi muutaman alkuvuoden virkavapaalle. Kanttori vastasi tuon ajan viestinnästä.
Epidemia-ajan -poikkeustilan kriisiviestintä oli koronan alussa haasteellista, kunnes poikkeustilakäytännöt vakiintuivat. Lähi- ja nopea ja suora sähköinen viestintä olivat parhaiten ajan tasalla, kaikille seurakunnille yhteinen perinteinen printti auttamattomasti myöhässä.
Toiminnassa loppukevään poikkeustila tuotti nopean siirtymisen totutusta kokoavasta toiminnasta digitaaliseen nettiin. Jumalanpalvelukset nauhoitettiin. Perhe- ja lapsityössä perustettiin
seurakunnan omat Lapaset ja Perheet -facebook-sivut. Opeteltiin etäkokoustamaan. Hankittiin, mitä ulkotoiminnoissa tarvittiin, tehtiin rastiratoja. Kokoavaa toimintaa seurakunnassa
pystyttiin suhteellisen normaalilla tavalla järjestämään tammikuusta maaliskuuhun ja kesän
puolivälistä lokakuulle.
Yhtymän kesä oli lapsi- ja perhetyössä hiljainen, koronan vuoksi hiljenneitten töitten tekijöille
osoitettiin korvaavia töitä hautausmailla. Syksyllä kolmesta lasten ohjaajasta kaksi oli uutta.
Piikkiön alueen seurakuntayhtymän työssä suntion tehtävien hoitaja vaihtui, Piikkiön kiinteistöissä töitä riitti kirkon toiminnallisen pienryhmäkäytön vilkastuessa.
Piikkiön seurakunnan toimintaan oman erityisen panoksensa ja osaamisensa toivat osaaikaiset työntekijät: muusikko sekä diakoniakeskuksen kanssa yhteinen etsivän vanhustyön
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(Pilke-toiminta) ja yhteisötyön tekijä. Seurakuntapastorin virkaa täytettiin syksyn aikana. Viransijaisuutta syksyn ajan hoiti vs. seurakuntapastori.
Vuoden aikana Piikkiön seurakunnan jäsen määrä nousi lähes sadalla hengellä. Samaan aikaan jumalanpalveluskäynnit vähenivät alle kolmasosaan edellisvuotisesta ja kasteitten määrä väheni lähes puolella.
Ruoka-avun tarve isoissa lapsiperheissä oli koronaepidemian alussa ilmeinen. Akuuteimman
poikkeustilan yli palvelemaan perustettiin sopimuspohjainen ruokapalvelu. Diakoninen ruokapalvelu jatkui pienimuotoisena pääasiassa perheitten täsmäapuna koko ajan. Yli 85-vuotiaille
soitettiin puhelimella kattavasti kuulumissoitot tavallisten syntymäpäiväsoittojen lisäksi. Löydettiin ja jatkettiin yksilöllisempiä toiminnan tapoja: esimerkiksi ulkona toimivat kävelyryhmät
ja diakonian asiakaskävelyt.
Rippikouluryhmiä oli tähänastisen viiden sijaan kolme täyttä ryhmää. Talvikauden yhteisrippikouluihin Kaarinan seurakunnan kanssa ei tullut tarpeeksi ilmoittautuneita. Rippikoulut pidettiin leirijakson sijaan päiväretkin varustettuina monimuoto-päivärippikouluina. Isosia ryhmiin
riitti. Yhteydenpitokanaviksi valittiin padlet-alustat ja whatsapp-ryhmät. Konfirmaatiot siirrettiin
syksyn alkuun. Hyvä niin, sillä loppuvuotta kohti tultaessa kokoontumisrajoitukset kiristyivät
jälleen. Ryhmät voitiin konfirmoida kokonaisuudessaan tai puolikkaina ryhminä.
Kesän aikana jumalanpalveluselämä lieveni 50 hengen rajoituksin yhdessä seurakunnan
kanssa toimitettavaksi, diakoniassa siirryttiin vauhdilla pihakalusteita hankkien kesätoimintona pihalla pidettyyn ja tärkeäksi ja suosituksi osoittautuneeseen pihakahvilaan, ulkotoimintoja
käynnistyi. Pappilan perinnepäivä toteutettiin nettinauhoitetuista musiikkiesityksistä koottuna.
Kevään ja kesän aikana teologiharjoittelunsa Piikkiön seurakunnassa suoritti kaksi teologiharjoittelijaa. Tätä varten tarvittiin mm. poikkeuslupaa Uudenmaan rajan ylitykseen. Varsinkin
diakoniatyössä meillä työllistyi monta työllistettävää, työkokeilija ja harjoittelujaksolainen
opiskelija. Diakoniset vertaistoiminnot toimivat loppuvuoteen asti niin kauan kuin rajoituksilta
oli mahdollista. Vuoden vaihteen yli ulottunut kokoontumiskielto vaikutti viinaretkahduksiin.
Puhelimitse yhteydenpito oli tärkeä työmuoto.

Syksyllä vanhusten luokse palvelutaloihin ja kotiin ei taas enää päästy. Työtiloihin tulivat
maskipakko ja hygienia- ja etätyösuositukset. Palvelutaloja varten tehtiin nauhoitettuja hartauksia. Nuorisotyö siirtyi kaupungin nuorisotiloista koulun kanssa yhteiseen palvelualustatyöskentelyyn, luokkia oli etäopetuksessa. Monet toiminnot suunniteltiin syksyn aikana noin
kolme kertaa koronarajoituksiin yhä uudelleen sovittaen. Kauneimmat joululaulut kutistuivat
lopulta laulukieltoon.
Lapsi- ja perhetyössä ryhmät pienenivät, mutta toimivat vuoden loppuun. Vuoden ainoa perhejumalanpalvelus Mikkelinpäivänä innosti paljon väkeä paikalle. Piikkiön kanttorin musiikillinen joulukalenteri aktivoi paikallisia musiikkivapaaehtoisia ja seurakunnan sähköistä mediaa
seuraavia. Vapaaehtoinen joulupukki muutti pappilaan soittamaan vanhempien toivomia puheluja lahjoja odottaville lapsille. Joulun ajan yhteistyökonsertteja Piikkiössä toteutettiin nauhoituksina. Joulun pyhinä nettihartauksia tehtiin paljon.
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Nuorten aikuisten osallistamisen strateginen tavoite oli kuluneelle vuodelle mahdollisimman
haastava ja jäikin sellaiseksi. Teemalliset voima-iltoja ehdittiin alkuvuodesta pitää kaiken ikäisille.
Tiede-, taide ja teologian alojen asiantuntijoiden livestriimattu paneelikeskustelu käsitteli ilmastonmuutoskäsityksiä ”Toivo dystopioissa”- teemalla. Sitran johdatteli aiheeseen isolta
screeniltä.
Panelistit puhuivat ja vastailivat sekä paikan päällä olevien että netin kautta osallistuvien ihmisten kysymyksiin siitä, kannattaako tänne syntyä, onko nykyinen talousjärjestelmä mahdollinen ja tuoko taide toivoa.
Esitys

Hyväksytään yllä oleva seurakunnan toimintakertomus 2020.

Päätös

Esityksen mukaan
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi

Seurakuntasihteeri huolehtii sähköisestä tallentamisesta Piikkiön
seurakunnan omiin sähköisiin asiakirjoihin osoitteeseen: Seurakunnat/Piikkiö/Toimintakertomukset/2020 sekä tallentamisesta yhtymän
yhteisiin tilinpäätösasiakirjoihin vuodelta 2020.

9§
TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET 2019 (KOOSTE) TILASTOT VUODELTA 2020
Työalojen toimintakertomukset ovat pöytäkirjan liitteenä (Liite 1/ 9§),
tilastot liitteenä (Liite 2/ 9§)
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy työalojen toimintakertomukset 2020.

Päätös

Esityksen mukaan
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi

Pöytäkirjaote seurakunnan toiminnallisille työntekijöille sähköisesti.

10 §
TOIMINNAN ARVIOINNIT VUODELTA 2020
Toiminnan arvioinnit ovat pöytäkirjan liitteenä (Liitteet 1/§10).
Esitys

Hyväksytään liitteiden mukaisessa muodossa

Päätös

Esityksen mukaan
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi

Pöytäkirjaote seurakunnan toiminnallisille työntekijöille sähköisesti.
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11 §
LEIRIEN JA RETKIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT 2021

Esitys

Suunnitelma leiristä ja retkistä ellei koronarajoitukset estä niiden toteuttamista.
TURVALLISUUSVASTAAVAT PIIKKIÖN SEURAKUNNAN RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖNLEIREILLÄ 2021
RIPPIKOULUJEN LEIRIJAKSOT:
803 Kunstenniemi 6.-12.6. turvallisuusvastaava Merja Hermonen,
varahenkilö palkattu toinen leirityöntekijä
804 Pyölinranta 18.-24.6. turvallisuusvastaava Riikka Saloranta, varahenkilö Martti Haltia
805 Harjattula 6.-13.7. turvallisuusvastaava Riikka Saloranta, varahenkilö Antti Ijäs
NUORISOTYÖN LEIRIT:
23.-25.4. Nuorten leiri Kunstenniemi turvallisuusvastaava Riikka Saloranta, varahenkilö Martti Haltia
21.-23.5. Kesän isosten leiri Kunstenniemessä turvallisuusvastaava
Riikka Saloranta, varahenkilö Martti Haltia
8.-10.10. Isoskoulutuksen starttileiri yhdessä Tuomiokirkko seurakunnan kanssa, turvallisuusvastaava Riikka Saloranta
29.-31.10. Yhtymän yhteinen vanhojen isosten leiri, turvallisuusvastaava seurakuntayhtymän nuorisosihteeri
DIAKONIATYÖN RETKET JA LEIRIT 2021
Leirien turvallisuusvastaavat 2021 leirit ja retket (jos koronarajoitukset eivät es-tä):
Perheretki su 23.5.2021, turvallisuusvastaava Katri Elonheimo, varalla Antti Ijäs
Kevätretki kaikille Turkuun, Sinappiin ke 12.5.2021. Turvallisuusvastaava, Katri Elon-heimo, varalla Antti Ijäs
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Oivaltajien retki toukokuussa Pyölinrantaan. Turvallisuusvastaava
Katri Elonheimo
Huoltoaseman retki kesäkuussa. Turvallisuusvastaava Paula Kangasniemi
Vapaaehtoisten retki Pyölinrantasaunalle kesäkuulle. Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo
Esteetön retki elokuussa Sinappiin. Varalla turvallisuusvastaavat
Katri Elonheimo ja Antti Ijäs
Syysloma Sinapissa 1.-3.9.2021, turvallisuusvastaava Katri Elonheimo, varalla Antti Ijäs
Pietarin Pyhän Marian srk ystävyysleiri Sinapissa 6.-9.9.2021 (yhdessä seurakuntayhtymä muiden seurakuntien kanssa). Tarvittaessa
varalla turvallisuusvastaava Katri Elonheimo.
Perheretki Kasnäsin kylpylään marraskuussa. Turvallisuusvastaava
Katri Elonheimo, varalla Antti Ijäs
PERHETYÖ
Perheiden luontoretki syksyllä johonkin luontokohteeseen, turvallisuusvastaava Antti Ijäs, varalla Paula Kangasniemi
Päätös

Esityksen mukaan
Muutoksenhakuoikeus

Tiedoksi

Seurakunnan työntekijät.

12 §
LITURGISEN SELVITYKSEN HANKKIMINEN PIIKKIÖN KIRKON TILANKÄYTÖSTÄ
Seurakuntaneuvosto on valinnut Piikkiön kirkon vahvaksi tilan kehittämisen painopisteeksi kuluvan strategiakauden aikana. Kirkon
penkkien poistaminen kirkon takaosasta on Museovirastolta saadun
luvan vuoksi nyt mahdollista.
Jotta kirkkotilaa voidaan rakentaa tulevaisuuteen kestävällä tavalla,
on asiallista tuntea Piikkiön kirkon nykyiseen muotoon ja käyttöön
vaikuttaneet ratkaisut ja aikaisempi käyttö.
Tulevaan tilankäytön kannalta on hyödyllistä tietää, miten kirkkotilaa
on aikojen saatossa käytetty, myös jotain siitä, minkälaista esineis8

PÖYTÄKIRJA

1/2021

03.02.2020
töä kirkosta on ollut, mitä on poistettu/ viety muualle ja miksi? Onko
jotain tästä aiheellista/ mahdollista palauttaa nykyiseen kirkkotilaan.
Kirkon tulevaa käytön kannalta on tärkeää miettiä, mitä tuleva toiminta kirkossa on? Mitä merkityksiä menneestä halutaan ja voidaan
nostaa esiin, mille puolestaan tehdä tilaa tulevaisuudessa?
Käytännössä on syytä selventää myös konkreettisia kysymyksiä: Mitä ja miten erilaisia toimintoja voidaan minnekin sijoittaa? Miten, mitä
ennakoiden ja missä järjestyksessä kirkkotilan kehittämisessä tilankäyttöratkaisuissa on jatkossa järkevä edetä?
Kirkon käytön tulevaisuutta varten on asianmukaista tehdä saatavissa oleva teologinen ja liturginen selvitys, joka antaa vastauksen
edellä esitettyihin kysymyksiin.
Esitys

Tilataan tarjous/ tarjoukset Piikkiön kirkon teologis-liturgisen selvityksen tekemisestä kuluvan kevään aikana. Varat esitetään otettavaksi osana Piikkiön kirkon remontoimiseen yhtymän budjetissa varaamasta investointivarauksesta.
Valmistelua, ei muutoksenhakuoikeutta.

Keskustelu (Merja Hermonen kertoi projektista ja sen taustoista. Kirsi Huoponen
painotti tulevaisuuden tarpeita. Sinikka Tuomarila ehdotti kirkkotyöryhmän perustamista. Pj. ja Marjo Uotila kertoivat että työryhmä on
jo muodostettu, mutta siihen voi yhä liittyä. Marjo Uotila kysyi mitä
tapahtuu poistettaville penkeille? Kasper Kanervavuori kysyi paljonko hävitään istumatilaa ja onko syytä olla huolissaan? Pj. vastasi, että tilanteeseen sopeuduttava uusin järjestelyin. Sinikka Tuomarila
ehdotti työryhmään Kasper Kanervavuorta, joka ilmoitti kiinnostuksestaan. Tarjousmenettely tarpeen. Mirjo Kanervavuori muistutti, että voi olla haastavaa selvittää kirkkotilan historiaa. Pj. kertoi että historiaa on jo paljon kirjoitettu. Myös epäselviä asioita toki on. Kirsi
Huoponen muistutti, että kirkkotilassa ajateltava tavallisen ihmisen
tarvetta, kaipuuta ja läsnäolon tarvetta, jolloin kirkon olisi oltava auki
enemmän. Marjo Uotila piti projektia tärkeänä ja sen historiallisen
taustan tutkimista. Esko Lehtisalo kysyi, kuka pyytää tarjouksia?
Harri Lukander muistutti että nämä ovat kiinteistötoimiston asioita.
Pj. kertoi että voitaisiin ehkä käyttää paikallisia historioitsijoita. Marjo
Uotila ehdotti ”Kirkkohistorian havinaa”-tekijän ja Hedwig von Hagmanin tuotoksiin tutustumista.)
Todettiin, että kirkkotyöryhmä on valittu. Siihen ovat kuuluneet kirkkoherra Merja Hermonen, Marjo Uotila, Kirsi Huoponen ja Miikka Sipilä. Sinikka Tuomarila ehdotti, että valitaan muualle muuttaneen
Miikka Sipilän tilalle Kasper Kanervavuori. Kokous hyväksyi yksimielisesti.
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Päätös

Esityksen mukaan. Piikkiön kirkkotyöryhmän jäseneksi lisättiin Miikka Sipilän tilalle Kasper Kanervavuori.

Tiedoksi

turku.kirjaamo(at)evl.fi: kiinteistötoimisto/ kiinteistöjohtaja seppo.kosola(at)evl.fi ja intendentti laura.ruohonen@evl.fi.

13 §
KIRKKOTEKSTIIILIEN HANKKIMINEN
Piikkiön seurakunnan kirkkotekstiilisarjat Piikkiön kirkossa ovat olleet
vajaat yli 10 vuoden ajan. Edellisissä kirkon korjausremonteissa alttari on jäänyt kokonaan ilman tekstiilejä Viimeksi ostetut messukasukat ovat vuosikymmenten aikana käytössä hiipuneet.
Seurakunta on ilmaissut yhtymälle toiveensa uusien tekstiilien hankinnasta. Hankintavarat oli sijoitettu vuoden 2020 talousarvioon,
mutta hankinta ei koronavuoden muutosten vuoksi toteutunut.
Esitys

Piikkiön seurakunta esittää sopivan tekstiilisuunnittelija-valmistajan
etsimistä, kilpailuttamista ja valitsemista sekä tarvittavien tekstiilisarjojen kokonaistarpeen kattavaa tilaamista.
Seurakunnan tarve on saada käyttöön kirkkoon suunniteltu ja sen
historiaa ja ympäristöä kauniisti kuvastava kirkkotekstiilisarja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa käytössä olevissa liturgisissa
väreissä. (Värisävyt: vihreä, valkoinen, lila, punainen, sininen, musta; ennalta tiedossa olevat tekstiilien aiemmat käyttöpaikat kirkossa:
alttaripöytä-, alttarikaide, lukupulpettien liinat ja kalkkiliinat. Vihreitä
ja valkoisia stolia olisi hyvä olla kaksi. Tavoite on ottaa huomioon
myös toivotun lastenkirkkotilan ja nuortenkirkkojen tarpeet.
Valmistelua, ei muutoksenhakuoikeutta.

Keskustelu Ehdotettiin tarjouskilpailua. Kirkkotyöryhmän toivottiin osallistuvan
hankinnan valmisteluun.
Päätös

Esityksen mukaan. Ehdotettiin tarjouskilpailua. Kirkkotyöryhmän toivottiin osallistuvan hankinnan valmisteluun.

Lapsivaikutukset
Kirkkotekstiilien elävällä suunnittelulla ja käytöllä sekä lastenkirkon
tarpeiden huomioonottamisella voi olla positiivisia lapsivaikutuksia.
Tiedoksi
turku.kirjaamo(at)evl.fi: kiinteistötoimisto; seppo.kosola(at)evl.fi ja intendentti laura.ruohonen@evl.fi.
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14 §
MARJO UOTILAN ALOITE HAUTAUSMAAKARTTOJEN TEKEMISESTÄ
Marjo Uotila on lähettänyt Piikkiön seurakuntaneuvostolle marrasjoulukuussa 2020 aloitteen hautausmaakarttojen tekemisestä yleisön
käyttöön sekä tietoja koskien Suomessa hautausmaista yleisön käytössä jo sähköisesti saatavina olevista hautausmaakartoista, joitten
perusteella omaiset voivat löytää läheisensä haudan.
Pekka Sorrin mukaan tällaisia karttoja on Turun ja Kaarinan hautausmaille tulossa ja suunnittelu on käynnissä.
Esitys

Piikkiön seurakunta kiittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
hautauspalveluja hautakarttojen valmistelutyön aloittamisesta.
Samalla Piikkiön seurakunta pyytää, että havainnollisesti hautojen
paikat kuvaava hautausmaakartta tehtäisiin myös Piikkiön hautausmaasta sähköisessä muodossa.
Lisäksi Piikkiön seurakunta kuulee mielellään hautausmaakarttojen
laatimistyöstä ja haudanhoitosuunnitelmien etenemisestä yhtymän
hautausmailla.
Valmistelua, ei muutoksenhakuoikeutta.

Lapsiasiainvaikutukset
käsitellään asiasta päättävän yhtymän viranhaltijaelimen toimesta.
Käsittely

Marjo Uotila esitteli hautahaku.fi –palvelua. Keskustelussa oltiin huolissaan vanhan hautausmaan säilymisestä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

turku.kirjaamo@evl.fi: hautatoimen johtaja Pekka Sorri (pekka.sorri@)evl.fi, heidi.grannas@evl.fi ja hanna.laisila@evl.fi.

15 §
SEURAKUNTANEUVOSTON HARTAUSVUOROT SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUSTEN ALUSSA, JUMALANPALVELUKSISSA AVUSTAMINEN
Seurakuntaneuvoston kokousten aluksi toivotaan, että jäsenet niin
halutessaan vuorollaan pitäisivät neuvoston kokouksissa aloitushartauden. Lisäksi toivotaan, että seurakuntaneuvoston jäsenet voisivat
toimia myös jumalanpalveluselämään liittyen erilaisissa tehtävissä.
Edellä kuvatut tehtävät ovat vapaaehtoisia ja toivomusluonteisia yhteisiä seurakunnan palvelutehtäviä.
11

PÖYTÄKIRJA

1/2021

03.02.2020

Toiveet osallistumisesta jumalanpalveluksen tehtäviin voi esittää
etukäteen jumalanpalveluslistaa ja sen vuoroja kokoavalle kappalaiselle (Antti Ijäs) tai kirkossa jumalanpalveluksen liturgina toimivalle
papille.
Vuoden ensimmäisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa kysyttiin
halukkaita pitämään hartaudet kokouksissa. 26.3. hartauden pitää
Martti Haltia tai Merja Hermonen, 28.4. hartauden pitää Kirsi Huoponen ja ja 16.6. hartauden pitää Harri Lukander.
Esitys

Seurakuntaneuvoston alkuhartauksia sovitaan pidettäväksi seurakuntaneuvoston kokouksessa valitsemalla tavalla. Mahdollisia toiveita jumalanpalveluksen palvelutehtävässä toimimisesta otetaan vastaan.

Päätös

Esityksen mukaan
Valmistelua, ei muutoksenhakuoikeutta.

16 §
SEURAKUNTANEUVOSTON KEVÄTKAUDEN 2021 KOKOONTUMISAIKATAULU
Esitys
Seurakuntaneuvoston kokouksille varattavat ajat:
-perjantai 26.3. klo 17.30 – 19.00 seurakuntaneuvoston kokous
seurakuntakeskuksessa
-keskiviikko 28.4. klo 17.30-19.00 seurakuntaneuvoston kokous
seurakuntakeskuksessa
-keskiviikko 16.6. klo 17.30-19.00 seurakuntaneuvoston kokous
seurakuntakeskuksessa
Työjaoston kokoukset:
-tiistaina 20.4. klo 9-10.30 TEAMS
-tiistaina 1.6. klo 9-10.30 TEAMS

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

seurakuntaneuvoston poissaolevat jäsenet.

§17
SEURAKUNTANEUVOSTON TAPAAMISET SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN KANSSA
(26.1.2021)
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Esitys

Seurakuntaneuvoston jäsenet Sinikka Tuomarila, Harri Lukander ja
Kirsi Huoponen ovat tehneet seuraavan sisältöisen aloitteen/
esityksen:
Seurakuntaneuvoston vapaamuotoiset tapaamiset seurakunnan
työntekijöiden kanssa.
Seurakuntaneuvosto haluaa tutustua Piikkiön seurakunnan
toimintaan työntekijöiden kautta, vapaamuotoisesti ja
vapaaehtoisuuden pohjalta. Tavoitteena tutustuminen,
ideoiden kuuleminen ja keskusteluyhteyden luominen, jotta
seurakuntaneuvosto ymmärtäisi seurakunnan kokonaiskuvaa ja voisi
olla toiminnan tukena tarvittaessa.
Kutsun saanut tuo oman säkkinsä eli kertoo mitä haluaa, tai tulee
vain rupattelemaan. Häntä ei rajoiteta, mutta kriisikeskusteluun ei
neuvosto lähde mukaan. Kuuntelee kyllä jos on tarvetta.
Tavoite: Neuvoston perehdyttäminen seurakunnan toimintaan. Avoin
hyvin voiva seurakunta, missä pienetkin työalat voisivat kokea
olevansa tärkeä osa kokonaisuutta, johon neuvostokin haluaa
kuulua.
Toteutus: Ennen neuvoston kokousta kahvin/teen ääressä.
Neuvoston jäsenet esittelevät itsensä ja ehkä ajatuksensa siitä mitä
esillä oleva alue heidän kunkin mielessä on.
Työntekijä/-tekijät kertoo työminästään ja työstään. Tai vastailee
kysymyksiin, joita on varalle tehty.
Tilaisuus on luottamuksellinen! Vaikka onkin vapaamuotoinen ja
vapaaehtoinen.
Esitys: Seurakuntaneuvosto keskustelee tällaisten työyhteisön ja
neuvoston tapaamisten tarpeellisuudesta. Jos asia koetaan
tarpeelliseksi, valitaan ryhmä, jolle annetaan valtuudet valmistella
tapaamisten toteutusta ja tilaisuuteen kutsumisen tapaa. Hyvissä
ajoin maaliskuun aikana ryhmä lähettää kaikille Piikkiön
seurakunnan työntekijöille saman kutsukirjeen. Ensimmäinen
tapaaminen voisi silloin olla huhtikuun kokouksen edellä, esim. tuntia
ennen neuvoston kokousta.
Aloitteen tarkoitus on vilpitön ja hyvä: halu tutustua ja luoda
keskusteluyhteyttä seurakunnan työntekijöiden kanssa ja sitä kautta
tukea työntekijöitä työssään sekä seurakuntaneuvostoin
perehdyttäminen seurakunnan toimintaan.
Käytännössä työntekijöihin ja seurakunnan työhön tutustuminen yksi
kerrallaan seurakuntaneuvoston kokousten yhteydessä olisi varsin
hidasta, sillä kokouksia on harvoin: suunnilleen sen verran, että joka
toisessa kokouksessa voisi olla tutustuttavana uusi Piikkiön
seurakunnan työyhteisössä työtä tekevä työntekijä. Uudet työntekijät
13

PÖYTÄKIRJA

1/2021

03.02.2020
olisi mielekästä tutustuttaa seurakuntaneuvostoon, varsinkin ne, joita
seurakuntaneuvosto on itse ollut valitsemassa.
Teknisesti työntekijät ovat juuri tällä hetkellä vahvoin suosituksin
etätyössä, tapaamiset työhön liittyvissä ryhmissä on kutistettu
minimiin. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti TEAMSin kautta.
Tutustuminen voisi tapahtua näköyhteydellä TEAMSin välityksellä.
Yleinen kokoontumisrajoitus on 10 henkeä, toistaiseksi poissulkien
julkishallinnon päättävien elinten välttämättömien päätösten
tekeminen.
Henkilöstöhallinnon kannalta henkilökunnan tapaamisiin sisältyvät
seuraavat huomioon otettavat näkökulmat:
Virallisen elimen työntekijöiden haastelutilanteet ovat osa kirkollisen
hallinnon toimintaa niiden muodosta riippumatta. Työntekijällä on
oltava tieto, mihin tapaamisessa tähdätään ja mihin hänen on
työntekijänä tilaisuudessa valmistauduttava.
Kysymysten on syytä olla etukäteen mallinnettuja, samat ohjeet ja
kysymykset kaikille tasapuolisuuden vuoksi ja tuomaan turvaa
kaikille tilaisuuteen osallistuville osapuolille.
Tilanteen on oltava työntekijälle turvallinen. Tilanteessa on
työnantajan ja haastattelevan elimen kannalta altavastaaja asetelma
ja vapaisiin kysymyksiin liittyvä kokemusriski. Vapaa kysymys voi
olla esim. lopuksi: Mitä haluat vielä sanoa.
Esille mahdollisesti nousevista työn turvallisuuteen liittyvistä
kysymyksistä on syytä vastata organisaation yhteisten
toimintatapojen mukaan.
Turvallisuuteen liittyen: Seurakuntayhtymässä on parhaillaan
valmisteilla ja kevään aikana tulossa työilmapiirikysely kaikkiin
yksiköihin. Kyselyn tulokset valmistuvat huhtikuun loppuun
mennessä. Kaikkiin yksiköihin tehdään kyselyn jälkeen suunnattu
työpaikkakäynti, jossa tuloksia käydään läpi yhdessä läpi.
Räätälöityjä työpaikkakonsultaatiota tehdään yksiköiden/
seurakuntien tarpeiden mukaan.
Keskustelu Harri Lukander esitti että perustetaan työryhmä valmistelemaan tapaamisten toteutusta ja tilaisuuden kutsumisen tapaa. Työryhmään
valitaan Harri Lukander, Kirsi Huoponen ja Sinikka Tuomarila. Työryhmä kuulee kirkkoherra Merja Hermosta. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.
Päätös

Harri Lukander esitti että perustetaan työryhmä valmistelemaan tapaamisten toteutusta ja tilaisuuden kutsumisen tapaa. Työryhmään
valitaan Harri Lukander, Kirsi Huoponen ja Sinikka Tuomarila. Työryhmä kuulee kirkkoherra Merja Hermosta. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.
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Tiedoksiantotapa päätetään valmistelun yhteydessä.
Lapsiasiainvaikutukset
Seurakuntaneuvoston työntekijätapaamisilla ei ole suoria
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 pykälän tarkoittamia lapsivaikutuksia.
Valmistelua, ei muutoksenhakuoikeutta.
§18
SEURAKUNTANEUVOSTON TULEVAISUUSWEBINAARIN AJANKOHDAN TARKISTUS
Kirkkohallituksen tutkija Jyri Komulainen on lupautunut pitämään
Piikkiön seurakunnalle seurakuntien ja kirkon tulevaisuutta ja sen
haasteita käsittelevän TEAMS-webinaarin.
Webinaarin osana tai pohjustuksena Jyrin on tarkoitus pitää vajaan
½ tuntia alustusta kirkon ja seurakuntien yleisistä näkymistä ja
toimintaympäristössä vaikuttavista ilmiöistä ja asenteista
pohjustukseksi aiheen käsittelyyn.
Painopistekeskustelua
Muutoin webinaarissa olisi tarkoitus tehdä kysymyksiä ja keskustella
aiheesta seurakunnan tulevaisuuden työt – aiheesta ajatellen
erityisesti kuluvan vuoden loppua ja seuraavan vuoden 2022
toimintasuunnitelmia.
Webinaarille mahdolliset ajat
ke 28.4. (seurakuntaneuvoston kokouspäivä, ei neuvostolle varmaan
kaikkein paras)
to 29.4.
ke 14.4.
ti 6.4. (pääsiäismaanantain jälkeen, alustajalle tiukin väli).
Aika: klo 16.30 tai 17.00?
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee seurakunnan ja työntekijöiden
yhteiselle webinaarille parhaiten sopivan ajan.

Päätös

Valittiin ajaksi to 29.4. klo 17.00.

Tiedoksi

Seurakunnan toiminnalliset työntekijät

Lapsivaikutukset
Tulevaisuuden toiminnan linjaamisessa voi olla lapsipainotuksia.
Valmistelua, ei muutoksenhakuoikeutta.
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19 §
TIEDOKSIANTOASIAT
Yhteisvastuukeräyksen alkaminen su 7.2. Esko Lehtisalo haastoi seurakuntaneuvoston jäsenet lahjoittamaan keräykseen 20 euroa.
18 §
MUUTOKSEN HAKU
Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan.
19 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52.

Merja Hermonen
puheenjohtaja

Menni Heikkinen
sihteeri

Pöytäkirjantarkistajat

Esko Lehtisalo
jäsen

Mia Linnansuu
jäsen
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