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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

7.9.2017 klo 18.00

Paikka

Piikkiön pappila

Läsnä

Hermonen Merja
Eskelinen Veikko
Hellstén Jorma
Hilakari Laura
Huoponen Kirsi
Kanervavuori Mirjo
Langh-Lagerlöf Laura
Lehtisalo Esko
Lukander Harri
Sipilä Miikka
Tuomarila Sinikka
Uotila Marjo

Poissa

puheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen (poistui klo 19.15)
jäsen
jäsen

Aso Janne, Tähkämaa Sanna

47 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

48 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Esityksen mukaan.

49 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti (vuorossa Janne Aso, joka on poissa; tilalle Veikko
Eskelinen (varajäsen), Jorma Hellstén).

Päätös

Esityksen mukaan.
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50 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

51§
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LAUSUNTO TUOMIOKAPITULILLE SEN ESITYKSESTÄ TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN SEURAKUNTARAKENTEEKSI
Tuomiokapitulin lausuntopyyntö Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvostolle
(Liite 1/ 51 §),
Pöytäkirjaote Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 21.6.2017 (Liite 2/ 51 §).
Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvoston aloite (Liite 3/ 51 §).
Pöytäkirjan mukana lähetettävä materiaali: Neljän seurakunnan malli Lahtiluoman esitys.
Esitys

Piikkiön seurakunnan kannanotto
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on valmisteltu seurakuntarakenteen muutosta. Tuomiokapituli esitti kesäkuussa neljän seurakunnan muodostamista suomenkielisistä seurakunnista. Esitys noudattaa pääosin kapitulin itse asettaman selvitysmiehen ehdotusta.
Seurakuntien aloitteissa ja niistä annetuissa lausunnoissa vain Mikaelin, Kaarinan ja Maarian seurakunnat ovat tämän esityksen linjalla. Muut kuusi seurakuntaa joko vastustavat esitystä tai ovat tehneet
siitä oleellisesti poikkeavia aloitteita. Erityisen kummalliselta tuntuisi
hyvin toimivan ja lähes ihanteellisen kokoisen Piikkiön seurakunnan
lakkauttaminen.
Piikkiön seurakunta kannattaa nykyaikaista mallia, joka nojaa kirkon
tulevaisuuskomitean mietintöön ja kirkolliskokouksen linjauksiin. Tulevaisuuskomitea tähtää ihmisläheisiin pienempiin seurakuntiin.
Ehdotettu Martin ja Mikaelin seurakuntien yhdistäminen tekisi uudesta seurakunnassa 40 000 jäsenen suurseurakunnan, joka ulottuisi
Pansiosta Kakskertaan. Myös tuomiokirkkoseurakunnan jäsenmäärä
kohoaisi samaan lukuun jos siihen liitettäisiin Katariinan ja Henrikin
seurakunnat. Martin seurakunta vastustaa liitosta ja Katariinan ja
Henrikin seurakunnat ovat yhteisesti esittäneet, että niistä muodostettaisiin uusi seurakunta. Tuomiokirkkoseurakunta ei ole esittänyt,
että mainitut seurakunnat liitettäisiin siihen.
Kirkolliskokous työstää parhaillaan tervetulleita uudistuksia, jotka
mahdollistavat paremman yhteistyön seurakuntien välillä. Katse on-
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kin suunnattava tulevaisuuteen, ihmisten aitoon läheisyyteen.
Esitämme, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän päätöksissä
nojataan Kirkon tulevaisuuskomitean mietintöön ja kirkolliskokouksen linjauksiin. Suunnittelun vaiheissa on painotettu sitä, että toiminnassa tarvitaan nykyistä pienempiä, ihmisen kokoisia yksiköitä. Seurakuntalaisten oma osallisuus ja työntekijöiden kasvollisuus on tärkeää. Luottamushenkilöt ovat suuri voimavara.
Kannatamme Paattisten seurakunnan aloitetta nykyistä pienemmistä
seurakunnista. Aloite on ajanmukainen ja oikean suuntainen.
Turun alueella kehitys on lähivuosina kulkenut kiihtyvää vauhtia kohti
kaupunkien alueellista kehittämistä asukaslähtöisyyden näkökulmasta. Monimuotoiset ja nykyistä pienemmät alueseurakunnat ovat tulevaisuuden kirkon kotiseurakuntia. Niistä voi kaupungissakin sanoa:
minun seurakuntani, tämä on meidän kirkko. Samalla on pidettävä
huolta seurakuntalaisille rajat ylittävästä avoimuudesta kaikissa seurakuntien toiminnoissa.
Piikkiön osalta toteamme, että Tuomiokapitulin nyt antama esitys
puhtaasti suurseurakunniksi yhdistettävistä yksiköistä Turussa ja
Kaarinassa etäännyttäisi kohtalokkaalla tavalla päätöksenteon nykyisten ja tulevien seurakuntalaisten ulottumattomiin. Myös toiminallinen vastuu ja itse toiminta etääntyisivät toisistaan. Kun päätöksenteko irtaantuu toiminnan sisällöllisestä tuntemisesta, taloudesta tulee
seurannan kannalta ”tunnoton” automaatti. Ison organisaation ylläpitokustannuksia ei pidä varmistaa isolla hallintokoneistolla.
Isojen seurakuntien mallissa hyvin toimivasta ja identiteetiltään vahvasta seurakunnastamme tulisi päätöksen ja toiminnallisen kokonaissuunnittelun kannalta seurakunnallisen toiminnan ja tarjonnan
etäpiste.
Taloudellisia perusteita Piikkiön seurakunnan liittämiseksi pakkoliitoksella Kaarinan seurakuntaan ei ole.
Me Piikkiön seurakuntalaiset haluamme pitää seurakuntamme omana, ulospäin avautuvana, elävänä ja itsenäisenä. Seurakunta olemme me! Seurakuntalaisten kirkollisen ja seurakuntaidentiteetin lujittaminen ja sitä kautta jäsenyyden vahvistaminen ovat tulevaisuuden avaintekijöitä (Tulevaisuuskomitean mietintö s. 29).
Päätös

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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Tiedoksi

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli; hallintovirasto/ Hannu Kallio; Kirkkohallitus/ Tulevaisuustoimikunnan puheenjohtaja

52§
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN KANNANOTTO KIRKON TULEVAISUUSKOMITEAN MIETITÖÖN

Esitys

PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LAUSUNTO TULEVAISUUSKOMITEAN
MIETINNÖSTÄ
Piikkiön seurakunta on toiminnaltaan optimaalisen kokoinen, itsenäinen, avoin ja aktiivinen paikallisseurakunta. Pidämme tulevaisuuskomitean marraskuun 2016 mietinnössä kannatettavina erityisesti
seuraavia linjauksia:
- Seurakunta nostetaan kirkossa selkeästi perusyksiköksi, kokonaiskirkko nähdään myös tarpeellisena (s.25)
- Seurakuntien toiminta-kulttuurissa tuetaan rakenteilla siirtymistä
työntekijäkeskeisestä ja virkamiesmäisestä ajattelutavasta seurakuntalaisten roolia korostaviin käytäntöihin, joissa seurakuntalaiset ovat
täysivaltaisia toimijoita (s.23) Seurakuntalaisten täysivaltaisuus
voisi näkyä esimerkiksi kirkon johtavien elinten ja virkojen määräaikaisuuskäytäntönä; seurakunta voisi itse päättää määräajoin johtavien viranhaltijoiden esim. 6-8 vuoden jatkokausista. Useampien
seurakuntien yli tai kokonaiskirkollista valtaa käyttävien johtotehtävien avoimuus ja tasa-arvoisuus olisi varmistettava esimerkiksi kaikille seurakuntalaisille avoimia vaaleja kirkolliseen hallinnon ylätasolle lisäämällä ja tasa-arvokiintiöin kirkon johtavissa tehtävissä(40%).
- Muodostettakoon sellaisia seurakuntakokonaisuuksia, joissa
seurakuntayhtymä tai muu vastaava seurakuntien yhteiselin voi olla lähinnä toiminnallisesti itsenäisten seurakuntien tukipalvelujen tarjoaja. Seurakunnat pääsääntöisesti vastatkoon hengellisestä toiminnasta omalla alueellaan. Seurakuntien vastuuta oman
alueensa hengellisestä toiminnasta ei saisi liikaa ulkoistaa. Yhteistyömuotoja erilaisten toimijoiden kanssa tulisi kuitenkin voida monimuotoistaa, esim. seurakuntien musiikki- ja muu taidekoulu- ja tapahtumatoiminnassa sekä ylipäätään uusissa toimintamuodoissa.
- Komiteamietinnön tavoin me emme kannata rakenteellisia pakkoratkaisuja. Rakenneratkaisujen tekeminen kuuluu ensisijaisesti seurakunnille itselleen (s.29) Kannatamme komitean tavoin
paikallisia yhteisöjä ja sitä, että rakenteiden ja päätöksenteon on ol-
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tava lähellä ihmisiä. Seurakunnan ulkoapäin määräytyville pakkoliitoksille on oltava vähintään selkeät, pitkäkestoisesti arvioiden todettavissa olevat taloudelliset syyt, jotka koskevat seurakuntaa itseään,
eivät naapuriseurakuntien halua suurentua ja ”kaapata” pienempiä
seurakuntia.
- Jos seurakunnat päätyvät omin päätöksin yhdessä hallinnolliseen
yhtymärakenteeseen, on pyrittävä ensisijaisesti sellaisten rovastikuntien tai seurakuntayhtymien muodostamiseen, missä yhtymä tai
rovastikunta toimii itsenäisten seurakuntien palveluntarjoajana.
Seurakunta verkostoituu, tekee vapaamuotoista ja sopimuspohjaista yhteistyötä toisten seurakuntien, yhtymien, rovastikuntien ja vapaasti muiden toimijoiden kanssa. Sopimusosaamista
kirkossa on syytä vahvistaa.
- Kokonaiskirkon on turvattava seurakuntien mahdollisuus toimia yhteistyössä kaikkien alueellisten ja paikallistoimijoiden kanssa. Hengellisen työn on kaikessa monimuotoisuudessaan syytä säilyä
kirkollisen ja seurakunnallisen osaamisen ja koulutuksen keskiössä.
-Kirkon yleissopimukset kunta- ja valtioyhteistyöstä kouluissa, päiväkodeissa ja uskontokasvatuksessa ovat tärkeitä ovien avaajia seurakuntien toiminnalle. Kokonaiskirkon on rakenteessaan vahvistettava näkyä ja kokemusta kristillisestä kirkosta maailmanlaajuisena diakonian ja rauhantyön tekijänä.
- Resursseja on saatava sinne, missä on käytäntöjen kehittämistä
koskevaa parasta asiantuntemusta. Kerätään monialaista asiantuntijuutta sinne, missä seurakunnan ydinresurssit ovat. Jatkuvasti kehittyvästä asiaosaamisesta ja koulutuksesta huolehtiminen
kirkossa, myös ja erityisesti seurakuntatasolla on tärkeää.
- Seurakuntalaisten kirkollisen ja seurakuntaidentiteetin lujittaminen ja sitä kautta jäsenyyden vahvistaminen ovat tulevaisuuden
avaintekijöitä (s. 29).
Sähköinen liite kirkkohallitukselle. (Liite 1/ 52 §)
Päätös

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Lapsivaikutukset
Seurakuntarakenteella ja seurakuntien toimintatavoilla on vaikutuksia lapsen ja perheiden juurtumiseen ja seurakuntaidentiteettiin.
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Tiedoksi

Kirkkohallitus. Seurakuntasihteeri toimittaa sähköisessä muodossa
Kirkkohallitukselle 8.9. (viimeinen palautuspäivä) ja varmistaa sieltä
ajoissa perillemenon.

53§
VUODEN 2016 SÄÄSTYNEIDEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN JA
SIIRTÄMINEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOON 2017

Esitys

Vuodelta 2016 säästyneitä määrärahoja Piikkiön seurakunnalle sijoitettavaksi on tullut 93 329 euroa (YKN:n pöytäkirjaote säästöjen jakamisesta seurakunnille Liite 1/ 53 §). Näistä osa, 22 352 euroa, ennakoitiin jaettavaksi kustannuspaikoille jo syksyllä 2016 vuoden
2017 talousarviota tehtäessä. Tämä osuus jaettakoon silloin päätetyn kustannuspaikkajaon mukaan.
Loput vuoden 2016 säästömäärärahasta, 70 977 euroa, päätetään
siirtää Piikkiön seurakunnan kustannuspaikoille liitteenä olevan taulukon mukaan (Liite 2/ 53 §) eli:
-

Päätös

1000 euroa varhaisnuorten kerhotyöhön aikuisten ja lasten yhteisen savikerhon kustannuspaikalle ja loput
69 977 euroa seurakuntaneuvoston kustannuspaikalle.

Esityksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Tiedoksi

Taloustoimisto/ Anne Kallioniemi.

54§
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALINTA ARKKIPIISPAN VAALIIN 8.2.2018 JA 1.3.2018

Tuomiokapituoli on määrännyt arkkipiispan vaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on Torstaina 8.2.2018 klo 13 ja
tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä torstaina 1.3.2018 klo
13. Vaali toimitetaan arkkihiippakunnan kussakin rovastikunnassa ja
muissa hiippakunnissa piispan puheenjohdolla. (Liite 1/54 §)
Arkkipiispan vaalissa äänioikeutetut henkilöt on lueteltu kirkkolain 23
luvun 16§:n 2 ja 4 momentista (finlex.fi, kirkkolaki). Arkkihiippakun-
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nan maallikkovalitsijoihin kuuluvat hiippakunnasta valitut kirkolliskokouksen maallikkoedustajat ja hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet sekä tuomiokapitulin maallikkojäsen ja lakimiesasessori.
Maallikkovalitsijoiden jakautuminen seurakuntien keskenilmenee liitteenä olevasta taulukosta. Piikkiön seurakunnassa maallikkovalitsijoita valitaan seitsemän (7).

Kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen on valittava maallikkovalitsijat ennen 15.9.2017. Tieto valittujen nimistä, postiosoitteista ja
sähköpostiosoitteista toimitetaan tuomiokapitulille niin, että tieto on
tuomiokapitulissa viimeistään 15.9.2017 (Kirkon vaalijärjestys 87 §, 3
mom). Edellä mainitut ilmoitukset lähetetään osoitteeseen: turku.tuomiokapituli@evl.fi .
Tuomiokapituli päättää ehdokasasettelun alkamisajasta arkkipiispan
vaaliin 20.9.2017. Alustavasti ilmoitetaan, että ehdokasasettelulle
varattu aika tullee olemaan 25.9.-27.11.2017. Tuomiokapitulin on
20.9. jälkeen lähetettävä luettelo kaikista maallikkovalitsijoista kirkkoherranvirastoille. Seurakuntien ilmoitusten on oltava tuomiokapitulissa määräpäivään mennessä.
Lisätietoja vaalista antaa tarvittaessa kapitulin lakimiesasessori Matti
Mäkinen p.0400 774311, matti.makinen@evl.fi . Tietoa vaaleista
kootaan tuomiokapitulin verkkosivuille www.arkkihiippakunta.fi kohtaan arkkipiispan vaali 2018.
Esitys

Valitaan seurakuntaneuvostossa tehtävien esitysten pohjalta seitsemän (7) maallikkovalitsijaa arkkipiispan vaaliin 2018.

Käsittely

Päätetään yksimielisesti valita seuraavat henkilöt: Esko Lehtisalo,
Laura Hilakari, Mirjo Kanervavuori, Marjo Uotila, Harri Lukander,
Miikka Sipilä, Jorma Hellstén.
Oikaisumahdollisuus seurakuntaneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi:

turku.tuomiokapituli@evl.fi; Tuomiokapituli/ Matti Mäkinen/ kanslia
heti sähköisesti.

55§
TIEDOKSIANTOASIAT
A/ Kirkkoherran virkapäätökset:
- 09/2017 Määräaikainen viranhaltija diakoniatyöhön 04.-12.05.2017.
Mervi Kanniainen.
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-10/2017 Määräaikainen diakonian viranhaltijan 40% lomasijaisuus
1.7.-1.8.2017. Eliisa Lehti.
-11/2017 Arkistotyöntekijän palkkaaminen 18.10.-8.11.2017, Kenneth Nylund
-12/2017 Virkavapaa (salainen) 21.-25.08.2017. Elonheimo
-13/2017 Määräaikainen vs. viranhaltija diakoniatyöhön 22.25.08.2017. Anne Alkio
B/ Tiekirkkotoiminnan palaute, Sinikka Tuomarila esittelee.
C/ Seurakuntayhtymän väkiluku 30.6.2017. (Liite 1 / 55 §)

Esitys

Merkitään tiedoksi

Ei muutoksenhakuoikeutta
Päätös

Esityksen mukaan.

56 §
ILMOITUSASIAT
A Turun arkkihiippakunnan kirjeet:
- Arkkipiispan vaali. 9.8.2017, lakimiesasessori Matti Mäkinen. (Liite
1/ 56 §)
B Pöytäkirjaotteet seurakuntaa koskevista päätöksistä:
- Kasvatusasiain johtokunta 6/2017 § 74: Perhetyöntekijät seurakunnissa toimikaudella 2017-2018 (Liite 2 / 56§).
- YKV 15.6. § 16: Yhtymälle hyväksytty uusi taloussääntö (Liite_3/
56 §)
C Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
julkaistaan netissä (polut myös Kirkon SAKASTI-sivuilta) sähköisenä.

Esitys

Kirjataan tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Päätös

57 §
MUUTOKSEN HAKU

Esityksen mukaan.
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Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan.

58 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen loppuhartauksen jälkeen klo
20.15.

Merja Hermonen
puheenjohtaja

Kirsi Huoponen
sihteeri

Pöytäkirjantarkistajat

Jorma Hellstén

Veikko Eskelinen

