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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

18.10.2017 klo 17.30 – 20.16

Paikka

Piikkiön pappila

Läsnä

Hermonen Merja
Aso Janne
Linnansuu Mia
Suominen Ari
Huoponen Kirsi
Kanervavuori Mirjo

Poissa

Langh-Lagerlöf Laura
Lehtisalo Esko
Lukander Harri
Sipilä Miikka
Oksanen Marjariitta
Tähkämaa Sanna
Uotila Marjo

puheenjohtaja
jäsen
Jorma Hellsténin varajäsen
Laura Hilakari varajäsen
jäsen
jäsen
yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen saapui klo 18.23, 64 §
Sinikka Tuomarilan varajäsen
jäsen poistui klo 18.44, 66 §
jäsen

Ijäs Antti

sihteeri

Tuomarila Sinikka, Hellstén Jorma, Hilakari Laura

59 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti kirkkoherra Merja Hermonen.
60 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Esityksen mukaan

61 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti (vuorossa Suominen, Huoponen)
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Päätös

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ari Suominen ja Kirsi Huoponen

62 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään 73 §
Muut asiat: Pietarin matka, Kirkkoherran palkka, Bussikuljetus kirkkovaltuuston kokoukseen 26.10.

Päätös

Esityksen mukaan

63 §
TALOUSARVIO 2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 04.05.2017 § 19, talousarvion 2018 laadintaohjeet:
Vuonna 2016 (seurakuntayhtymän) toimintatuotot olivat 10,5 ME ja
toimintakulut olivat 35,3 ME. Kirkollisveroprosentti vuonna 2016 oli 1
%, kirkollisveroja kertyi 25,6 ME ja yhteisöveroja kertyi 0,8 ME. Valtion korvausta saatiin 4,2 ME. Vuosikate oli 3,3 ME ja poistojen jälkeen tulos oli 1,2 ME alijäämäinen.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarviossa
toimintatuotot ovat 10,7 ME ja toimintakulut 36 ME. Kirkollisverotuloja ja valtion korvausta on arvioitu yhteensä 29,1 ME ja vuosikatteeksi
1,4 ME. Lähes neljän miljoonan euron poistojen jälkeen on tilikauden
tuloksesta arvioitu 1,6 ME alijäämäinen.
Huhtikuun 2017 kirkollisverokertymä on 9,2 milj. euroa, yhteisöverokertymä on 115 t euroa ja yhteisöveron valtionkorvauskertymä 1,4
milj. euroa. Kertymien yhteismäärä on 10,8 milj. euroa, mikä on yli
400 t euroa (3,4 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
31.12.2010 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli
151.383, ja vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 146.450. Jäsenmäärän lasku kuudessa vuodessa on 3,3 prosenttia. Vuonna 2010
Turussa ja Kaarinassa kirkkoon kuului 72,7 % väestöstä, vuoden
2016 lopussa kirkkoon kuuluvia oli 66,5 %. Vuoden 2017 helmikuun
lopussa kirkkoon kuuluvien määrä on 146.299.
Vuonna 2016 kahdeksalle seurakunnalle jäi säästöjä ja kaksi seurakuntaa ylittivät talousarvionsa.
Yhteensä säästöt olivat 755.749 euroa ja ylitykset olivat 18.303 euroa: 1.1.1999 voimaan tulleen laskentatoimen uudistuksen myötä
siirtomäärärahajärjestelmä poistui, mutta sen tilalle on vuoden 2000
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talousarviota hyväksyttäessä luotu järjestelmä, jonka mukaan sellaiselle paikallisseurakunnalle, joka kokonaisuutena saa aikaan säästöä, myönnetään saatu säästö seuraavana vuonna ylimääräisenä
määrärahana. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa, siltä vähennetään seuraavana vuonna ylitystä vastaava
summa. Tämän periaatteen mukaisesti kesäkuussa kokoontuvalle
kirkkovaltuustolle esitetään tehtäväksi vuoden 2017 talousarvioon
seurakuntien vuoden 2016 ylityksiä ja alituksia vastaava talousarviomuutos.
Jäsenmäärän laskun ja jatkuvan tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ovat paikallisseurakunnat
ja yksiköt talousarvioprosessiin liittyen laatineet viime vuonna pitkän
tähtäyksen suunnitelman (3-vuotis-suunnitelma), jolla ne varautuvat
3 prosentin määrärahavähennykseen 31.12.2019 mennessä.
Suunnitelmat on tarkistettava ja ne esitellään kirkkoneuvostolle talousarvion toisessa lukemisessa. Suunnitelmat löytyvät kansiosta
Y:/Talousasiat/ 3-vuotissuunnitelmat.
Talousarvioprosessi etenee seuraavasti:
- yksiköt jättävät talousarvio- ja investointiesityksensä perusteluineen
taloustoimistoon perjantaihin 11.8. mennessä. Kiinteistötoimisto toimittaa myös hautausmaahallinnon investointiesitykset
- yksiköt ja seurakunnat jättävät toimintasuunnitelmansa 11.8. mennessä
- johtoryhmän talousarviokäsittely pidetään 5.9.
- kirkkoneuvoston ensimmäinen käsittely pidetään 27.–28.9.
- seurakunnat laativat talousarvionsa kustannuspaikkakohtaisesti
16.10. mennessä
- kirkkoneuvoston 2. käsittely on 9.11.
- kirkkovaltuuston käsittely on 7.12.
Kirkkoneuvosto antaa seuraavat ohjeet vuosien 2019–2020 toimintaja taloussuunnitelman, vuoden 2017 talousarvion sekä pitkän
tähtäyksen suunnitelman laadintaan:
Paikallisseurakunnat ja yksiköt laativat 11.8.2017 mennessä toiminta
suunnitelman vuodelle 2018 sekä asettavat avaintavoitteet vuosille
2019 ja 2020 täyttämällä suunnittelulomakkeen ja tallentamalla sen
paikallisseurakunnan tai yksikön nimellä nimettynä sähköisesti osoitteeseen Y: / Talousasiat / Toimintasuunnitelmat / 2018 toimintasuunnitelmat.
Seurakunnalliseen toimintaan jaettava määräraha vuonna 2017 on
8.753.946 euroa eli sama kuin vuosina 2014–2016. Paikallisseurakuntien määräraha esitetään jaettavaksi kirkkovaltuuston kokouksessaan 12.6.2014 § 26 vuosiksi 2015–2018 vahvistaman jakomallin
mukaisesti. Kaupunkien alueittainen väestötilasto on saatavissa

PÖYTÄKIRJA

5/2017

4

18.10.2017
vasta huhtikuun lopulla, joten seurakunnittaista määrärahajakoa ei
tässä vaiheessa vielä ole. Kirkkovaltuusto vahvistaa seurakuntien
määrärahat seurakuntakohtaisena kehysbudjettina. Vuoden 2017
työalakohtainen määrärahajako toimitetaan taloustoimistoon kuitenkin jo lokakuussa. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa noudatetaan harkitusti nollalinjaa, mikä on perusteltua seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishankkeen ollessa vielä meneillään. Laadittaessa talousarviota 2018 ja -suunnitelmaa vuosille 2019–2020 käytetään pohjana vuoden 2017 talousarviota ja otetaan huomioon seuraavat asiat:
1. Jokaisen seurakunnan ja yksikön on tarkasteltava toimintaansa ja
etsittävä mahdollisuuksia sen tehostamiseen. Määrärahaesitystä
laadittaessa seurataan erityisesti edellisen vuoden toteutumia, ei
edelliselle vuodelle budjetoituja määrärahoja.
2. Jokaisen seurakunnan ja yksikön on tarkistettava kolmen vuoden
säästösuunnitelmansa ja jollei sitä vielä ole tehty, se on laadittava.
3. Jokaisen vapautuvan viran tai toimen kohdalla on mietittävä sitä
vaihtoehtoa, että virkaa tai toimea ei täytetä.
4. Henkilökuntaliite on tarkistettava ja palautettava toimintasuunnitelmien kanssa taloustoimistoon. Henkilökuntaliitteitä ja toimintasuunnitelmia on mahdollisuus tarkentaa 16.10. saakka.
5. Toimintasuunnitelmassa asetetaan realistiset ja konkreettiset tavoitteet, joiden toteutumista voidaan valittavien mittareiden avulla arvioida. Toimintasuunnitelman perustana ovat seurakuntalaisten tarpeet ja odotukset. Hyvä toimintasuunnitelma ohjaa seurakunnan
toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja strategisten linjausten
toteuttamiseen. Toimintasuunnitelmassa on arvioitava myös mahdollisia toiminnallisia ja taloudellisia riskejä ja keinoja niiden vähentämiseen.
6. Seurakunnat laativat talousarvionsa kustannuspaikkakohtaisesti
16.10. mennessä. Piikkiön osalta olemme saaneet lisäaikaa seurakuntaneuvoston kokoukseen 18.10.2017 asti.
7. Palkat ja poistot kirjataan taloustoimiston toimesta
Piikkiön seurakunnan talousarvio vuodeksi 2018 on kahtena liitteenä.
Liitteessä 1/ 63 § on taloustoimistolle lähetettävä varsinainen budjettiesitys, jossa vuonna 2018 kulutettavan säästömäärärahan osuus
on eritelty omaan sarakkeeseensa.
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Liitteessä 2/ 63 § on työalojen esittämien kokonaiskulujen mukainen
budjetti. Sen loppusumma ylittää talousarviossa seurakunnalle määrätyn kokonaistoimintamäärärahan 25 142 eurolla. Erotus on tarkoitus edellisvuosien tapaan kattaa seurakunnalle edelliseltä vuodelta
säästyneestä käyttömäärärahasta.
Esitys

Piikkiön seurakunnan talousarvio hyväksytään liitteessä 1/ 63 § esitetyssä muodossa. Säästömäärärahan käytöstä päätetään liitteen 2
ehdotus huomioon ottaen alkusyksystä 2018.

Lapsivaikutusten arviointi
Talousarvion harkittuna, koko vuoden kattavana kokonaisuutena on
positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten toiminnan suunnittelemiseen.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.
Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kirjaamo: Taloustoimisto/ Palkkatoimisto/ Jaana Hörkkö/ Anne Kallioniemi.

64 §
SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAT 2018

Piikkiön seurakunnan yleinen toimintasuunnitelma on hyväksytty
seurakuntaneuvoston kokouksessa 3/2017 (17.5.2017).
Nyt hyväksyttävänä ovat kokonaisuutena toimialojen toimintasuunnitelmat (Liite 1 / 64 §).
Esitys

Seurakuntaneuvosto
1. päättää hyväksyä työalojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2018.
2. keskustelee vuoden 2018 toiminnasta ja vaalivuoden aikana toteutettavasta tulevasta toiminnan suunnittelusta.

Lapsivaikutusten arviointi
Erityisesti perhetyössä toimintasuunnitelmien yhteisen tekeminen on
monipolvista, koska lapsi- ja perhetyöntekijät ovat edelleen sekä
seurakuntayhtymän että seurakuntien työntekijöitä.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.
Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kasvatusasiain keskus.
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Toimintasuunnitelmien tallentaminen
Sähköisesti Seurakunnat/Piikkiö/toimintasuunnitelmat/2018.

65 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LAUSUNTO/ VARAUTUMISSUUNNITELMA 3% MÄÄRÄRAHAVÄHENNYKSIIN 2019 LOPPUUN MENNESSÄ

Esitys

Seurakunnat ovat vuoden 2016 kevään lausunnoissaan todenneet
3% määrärahojen leikkaustavoitteen merkitsevän niille henkilökunnan vähentämistä ja siitä johtuvaa toimintojen vähenemistä.
Käytännössä seurakunnat ovat selvinneet viime vuosien nollakasvun
talousarvioista yleisesti ottaen hyvin. Samaan aikaan yhtymän kokonaiskulut ovat kasvaneet yli arvioidun.
Koko yhtymän ja sen seurakunnat kattavaa henkilöstöstrategiaa ei
ole luotu. Kiinteistöjä myydään budjettivajeen tasaamiseksi.
Pitkään hankkeilla ollut seurakuntarajoja koskeva rakennemuutoshanke lähti liikkeelle talouden tasapainottamisen tavoitteesta, mutta
pitkään jatkuneen työstöprosessin aikana on käynyt selväksi, ettei
hanke työstetynlaisena tuotakaan taloudellisia säästöjä.
Ollaan tilanteessa, jossa talouden tasapainottamiseksi on lähivuosien aikana etsittävä uudet keinot ja lääkkeet.
Piikkiön seurakunta ehdottaa työvoiman käytön täsmäsijoittamista
alueille. Kaikki yhtymän ja sen seurakuntien työntekijöiden tehtävänkuvaukset on syytä käydä läpi. Henkilöstösuunnitelmaan on päätettävä vähennystavoite, jolla talouden tasapainottaminen lähivuosina
on realistista. Vasta sen jälkeen on realistista olettaa todellisten yksikköjen välisten vähennysneuvottelujen ja järjestelyjen alkavan.
Ensisijaisesti seurakunnan perustyössä on syytä pyrkiä toimivan kokoisiin ja toiminnallisesti tavoittaviin yksiköihin (vrt. Piikkiö) ja tällaisten yksiköiden toiminnalliseen kattavuuteen koko yhtymän alueella.
Yleisesti osa vuoden hiljaisemmista ajoista selvitään vähemmällä
mutta sitäkin ammattitaitoisemmalla työpanoksella. Hiljaisina aikoina
voidaan suosia palkattomien virkavapaiden pitämistä. Projekteissa ja
ruuhkahuippuina on kustannustehokasta käyttää määräaikaistyövoimaa.
Henkilöstöhallinnolta on syytä vaatia talouteen vaikuttavaa positiivista tulosta. Esim. työkiertoa varten on luotava yhteisiä käytännön
kannustimia. Johtavista viroista voidaan tehdä riittävän pitkällä aika-
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välillä määräaikaisia. Sijaisten rekrytointijärjestelmälle on syytä luoda
selkeät tavoitteet ja järjestelmät.
Yhtymän yhteisissä toiminnoissa digitalisoitumisen tuottamat mahdollisuudet on syytä käyttää hyväksi. Sihteeritoimintojen kehittäminen ja tiivistäminen on välttämätöntä, samoin seurakunnalliseen erityisosaamiseen liittyvä kehittämiskoulutus. Kun osataan paremmin ja
on toimivat järjestelmät, tehdään vaikuttavammin ja tehokkaammin.
Palkallisen työn tueksi seurakuntalaisten vapaaehtoiselle tukitoiminnalle on etsittävä eri alueilla toimivat muodot ja puitteet.
Seurakunnissa ja yhtymän eri yksiköissä yhtymässä tehtävän yhteisen työn suhteen syytä ottaa käyttöön tilaaja-tuottaja-malli, jossa
teetettävillä yhteisten töitten määrällä on seurakunnille ja niiden alaisille yksiköille taloudellista merkitystä. Seurakunnat päättäkööt, minkä osuuden yhteisestä työstään ja missä muodossa yhtymältä haluavat ostaa, minkä tuottavat määrärahastaan itse.
Piikkiön seurakunta on seurakuntana samassa tilanteessa kuin
muutkin seurakunnat. Taloutemme on muihin seurakuntiin verrattuna
hallittavan kokoinen ja positiivinen vuodesta vuoteen. Emme toivo
yhtymältä seurakunnille mitään taloudellisia kuluvyörytyksiä, joitten
tarpeellisuutta emme itse pääse arvioimaan. Säästämme henkilöstökuluista osa-aikaistamalla tehtäviä, kun on pakko.
Odotamme edellä kuvattuja yhteisiä toimenpiteitä yhteisten konkreettisten taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Lapsivaikutukset
Lausunnolla ei ole lapsivaikutuksia.
Tiedoksi

Taloustoimisto/Jaana Hörkkö; Hallintovirasto/Hannu Kallio; Seurakuntasihteeri tallettaa seurakunnan lausunnon sähköisesti osoitteeseen Y: / Talousasiat / Toimintasuunnitelmat / 2018 toimintasuunnitelmat.

66 §
JOULURUOKAPAKETTIANOMUS JOULUKSI 2017
Piikkiön seurakunnan diakoniaryhmä anoo diakoniatyön asiakkaille
annettaviin jouluruokapaketteihin 800 €. Diakoniatyön avustuksiin
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myönnettäviä rahoja kuluu joulun alla enemmän. Rahaa ei riitä kaikille ruoka-avustuksiin joulun alla. Ilman lisärahaa diakoniatyön ei ole
mahdollista antaa tukea kaikille apua tarvitseville lapsiperheille ja
muille talouksille joulun aikaan Piikkiön seurakunnassa. (Liite 1/ 66
§)

Esitys

Myönnetään diakoniatyölle 800 euroa avustusta joululahjapaketteihin jouluna 2017.

Käsittely

Janne Aso esitti, että myönnetään 1500 € jouluruokapaketteihin. Esko Lehtisalo, Marjariitti Oksanen ja Laura Langh-Lagerlöf kannattivat
esitystä.

Päätös

Päätettiin Janne Ason esityksen mukaan. Päätös oli yksimielinen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi

Diakoniatyöntekijä Katri Elonheimo

67 §
RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA 2017–2020
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on tehty noin kymmenen
vuoden välein ajantasaistettuja yleisen tason rippikoulusuunnitelmia.
Paikallisseurakunnat ovat yhdessä hiippakuntien kanssa vastanneet
uusiin opetussuunnitelmiin ja rippikoulun kehittämiseen liittyvistä
koulutuksista. Seurakunnat ovat siten kehittäneet omia rippikoulun
paikallissuunnitelmiaan ja käytäntöjään kirkon yhteistä rippikoulusuunnitelmaa seuraten ja mukaillen. Rippikoulujen oppimateriaalit
hyväksyy piispainkokous.
Rippikoulutyötä varten yksittäisessä seurakunnassa tehdään rippikoulun yleinen paikallissuunnitelma, vuosisuunnitelma ja yksittäisten
rippikoulujen toteutussuunnitelmat. Paikallissuunnitelmat hyväksytään seurakunnassa.
Seurakunnan toimintona rippikoulu koskettaa kaikkia seurakunnan
työntekijöitä ja työaloja. Rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa
opettajien ja kaikkien rippikouluun liittyvien toimijoiden yhteistyö sekä
rippikoululaisten ja heidän lähipiirinsä osallistaminen on tärkeää.
Teologisen perussisällön rippikoululle antaa Vähä-Katekismus. Opetuksen keskeisiä kokonaisuuksia ovat nuoren oma elämä, kristillinen
usko ja rukous. Keskeisenä rippikoulun puitteena ja tavoitteena on
seurakuntayhteys. Tältä pohjalta on tehty myös Piikkiön seurakunnan paikallissuunnitelma rippikoulutyötä varten.
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Esitys

Piikkiön seurakuntaneuvosto hyväksyy Rippikoulun
paikallissuunnitelman 2017–2020. (Liite 1 / 67 §).

Lapsivaikutusten arviointi
Jos lapset ja nuoret ovat mukana itsenäisyyspäivän juhlassa, tapahtumalla on positiivisia lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi: rippikouluvastaava Mikko Nieminen
68 §
KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018
Seurakunnan työntekijät ovat pääosin kaikki osallistuneet kirkon pitkiin ammattitaitoa syventäviin (2-3 vuotta kestäviin) koulutuksiin. Tällä hetkellä seurakunnan hengellisen työn omaehtoisessa koulutuksessa on lapsi- ja perhetyöntekijä Marjo Hyppänen. Käytyjen koulutusten voidaan katsoa syventäneen hengellisen työn osaamista ja lisänneen yhteistyövalmiuksia seurakunnassa.
Kuluvalle vuodelle esitetään työntekijöille täydentäviä koulutuksia sisältävää koulutussuunnitelmaa (liite 1/ 68 §). Koulutuksia on mahdollisuus tarvittaessa lisätä määrärahojen puitteissa tulevan vuoden aikana erillisten hakemusten perusteella.
Esitys

Hyväksytään liitteen 1/ 68 § mukaiset koulutukset.

Lapsivaikutukset
Lapsi-, perhe- ja nuorisotyössä annetulla täydennyskoulutuksella on
positiivisia lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Sähköisesti työntekijöille. tallennus sähköiseen varausjärjestelmään;
sekä seurakunnan S-asemalle.

69 §
ITSENÄISYYSPÄIVÄN 6.12.2017 JÄRJESTELYT
Kuluvana vuonna vietetään Suomi 100-juhlavuotta ja reformaation
alun 500-vuotismerkkivuotta. Reformaation juhlavuoden järjestelyihin
on Piikkiön seurakuntaneuvosto valinnut kokouksessaan 1/2017 juhlatyöryhmän. Juhlatyöryhmän jäseniksi valittiin Sinikka Tuomarila,
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Jorma Hellstén, Laura Hilakari, Mirjo Kanervavuori, Mirja Väihkönen,
Risto Pajunen, kirkkoherra Merja Hermonen ja suntio Jaana Heimonen. Lisäksi työryhmään on valittu erityisesti itsenäisyyspäivän alustavia järjestelyjä hoitamaan seurakuntapastori Mikko Nieminen.
Työryhmällä on edelleen mahdollisuus täydentää itseään kauden aikana.
Juhlatyöryhmä valmistelee osaltaan myös Itsenäisyyspäivänä klo 10
Piikkiön kirkossa vietettävän Suomalaisen messun (säv. Lasse
Heikkilä) jälkeistä juhlahetkeä seurakuntatalolla. Juhlakahvien valmistelutilaisuus on päätetty järjestää torstaina 19.10. klo 17 Piikkiön
seurakuntatalolla.
Seurakunnan jumalanpalveluksen jälkeen paikalliset järjestöt ja toimijat ovat omalla panoksellaan mukana hautausmaalla seppeleidenlaskutilaisuudessa (ohjelmarunko lähetetty neuvoston jäsenille tiedoksi). Seurakunta/ seurakuntaneuvosto on halunnut huolehtia seppeleiden laskusta sota-aikojen yhteishaudoille yhdessä Kaarinan
kaupungin kanssa.
Esitys

Valitaan seppeleenlaskijat seurakuntaneuvoston jäsenistä.
Valitaan Kaarinan kaupungin suuntaan yhteyshenkilöksi ja hautausmaatapahtuman koordinaattoriksi Mirjo Kanervavuori.

Käsittely

Janne Aso esitti puheenpitäjäksi sankarihaudalla Taisto Tähkämaata. Yhteisesti esitettiin Piikkiön tammipartion edustajaa puhujaksi
juhlaan seurakuntakeskukseen. Piikkiön tammipartio viettää tänä
vuonna 70-vuotisjuhlavuotta.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.

Päätös

Janne Ason esityksestä puheenpitäjäksi sankarihaudalla päätettiin
pyytää Taisto Tähkämaata. Yksimielisesti päätettiin pyytää juhlapuheenvuoron pitäjäksi 70-vuotisjuhlavuottaan juhlivasta Piikkiön
Tammipartiosta. Seppeltenlaskijoiksi valittiin yksimieliseksi Esko
Lehtisalo, Laura Langh-Lagerlöf ja Miikka Sipilä

Tiedoksi:

Tehtäviin valitut.

70 §
RAKENNEMUUTOS SEURAKUNNISSA
Arkkipiispa Kari Mäkinen on pyytänyt seurakuntatapaamisia rakennemuutokseen liittyen. Piikkiön ja Kaarinan seurakuntaa hän pyytää
varautumaan tapaamisiin 25.1.2018.
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Esitys

Seurakuntaneuvosto saa tilannekatsauksen rakenneprosessin tilanteesta työjaostolta ja kirkkoneuvoston edustajalta ja keskustelee asiasta.

Päätös

Keskusteltiin asiasta.

71 §
TIEDOKSIANTOASIAT
A/ Kirkkoherran virkapäätökset
-14/2017 kummien lisääminen
-15/ 2017 kummien lisääminen
- Virkavapaa. Nieminen 12.–14.9.2017
-16/2017 Työntekijöiden loma- ja vapaalista 1.10.201730.4.2018. (Liite 1 / 71 §).
B/ Kapitulille toimitetut Piikkiön seurakunnan papiston vuosilomat
1.10.2017–30.4.2018 (VAPSUUN 2017B). (Liite 2 / 71 §)
Esitys

Merkitään tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

B/ kohta: Arkkihiippakunnan Tuomiokapituli.

72 §
ILMOITUSASIAT
A Turun arkkihiippakunnan kirjeet:
B Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Kirjeet julkaistaan netissä sähköisenä
C Lyhennysotteet kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjoista
- YKN ote. Seurakuntasihteerien työkuvan muutos. Liite 1 / 72 §.
Esitys

Kirjataan tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Päätös

73 § MUUT ASIAT

Seurakuntasihteerien työkuvan muutos siirretään seuraavaan kokoukseen.
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A/ Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden Pietarin matka ystävyysseurakuntaan Pyhän Marian seurakuntaan keväällä 2018.
Esitys

Marjo Uotila ja Tiina Ilonen valmistelevat asiaa.

Päätös

Esityksen mukaan

Tiedoksi

Tiina Ilonen ja Marjo Uotila

B/ Kirkkoherran palkka. Seurakuntaneuvosto voi arvioida kirkkoherran palkan.
Esitys

Keskustellaan asiasta

Päätös

Esityksen mukaan.

C/ Bussikuljetus Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen 26.10.
Esitys

Valittiin Marjariitta Oksanen matkanvetäjän avuksi bussimatkalle
Turkuun. Matkanvetäjänä on Katri Elonheimo.

Päätös

Esityksen mukaan

Tiedoksi

Katri Elonheimo
Ei muutoksenhakuoikeutta

74 §
MUUTOKSEN HAKU
Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan.
75 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.16

Merja Hermonen
puheenjohtaja

Antti Ijäs
sihteeri
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Pöytäkirjantarkistajat

Ari Suominen

Kirsi Huoponen
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