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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

24.10.2018 klo 17.30

Paikka

Piikkiön pappila

Läsnä

Hermonen Merja
Aso Janne
Hellstén Jorma
Hilakari Laura
Huoponen Kirsi
Kanervavuori Mirjo

Lehtisalo Esko
Lukander Harri
Sipilä Miikka
Tuomarila Sinikka
Johansson Lisbeth

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
Laura Langh-Lagerlöfin varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen, saapui klo 17.46, 73 §
jäsen
Uotila Marjo varajäsen

Ijäs Antti

sihteeri

Pajunen Risto

Poissa

Marjo Uotila, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

70 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti hartauden.
71 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Esityksen mukaan.

72 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi. Vuorossa Lisbeth Johansson ja Sinikka Tuomarila

Päätös

Esityksen mukaan.
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73 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

74 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LAUSUNTO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN
TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2019, 4 sähköistä liitettä (Liitteet 1-4/ § 74)
Väestökehitys ja kirkkoon kuuluminen
Vuosien 2006–2017 aikana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
jäsenmäärä on laskenut 11,3 %, mikä tarkoittaa 12.972 jäsentä.
Asukasluku Turussa ja Kaarinassa on kasvanut samanaikaisesti 7,6
% eli 17.952 asukkaalla. Viidenviimeisen vuoden trendin mukaan
jäsenmäärän lasku on hieman hidastunut.
Jäsenmäärän osuus asukasluvusta olisi tällä trendinopeudella alle
50 % noin vuonna 2032. Kirkollisveroa maksavien määrä asukasluvusta on 47,5–50 %:ia vuonna 2017. Turun alueella kirkkoon kuului
viime vuoden taitteessa 64,1 % väestöstä, koko Kaarinan kaupunkiin
kuuluvalla alueella 70,8 % väestöstä.
Koko maahan verrattuna Turun ja Kaarinan asukkaista kirkon jäseninä on harvempi kuntalainen. Verrokkiseurakuntiin nähden Turun ja
Kaarinan kirkkoon kuuluvuus on pienempi. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä näyttäisi laskevan Oulua ja koko maata
nopeammin, mutta hitaammin kuin Espoon, Helsingin, Tampereen ja
Vantaan seurakuntayhtymissä.
Kriittinen 50 %:n jäsenmäärän raja alittuisi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä vuoden 2030 paikkeilla ja koko maassa vuoteen
2040 mennessä.
Ikäryhmittäin tarkasteltuna Turussa ja Kaarinassa kuulutaan seurakuntaan koko maata enemmän vain ikäluokassa 20–24. Seurakuntayhtymään kuulutaan eniten 15–19- ja yli 70-vuotiaiden ikäryhmissä. Vähiten seurakuntayhtymässä kuulutaan kirkkoon 30–39vuotiaiden ikäryhmissä. Verrokkeihin nähden Vain Oulussa ja koko
maassa kuulutaan useammin seurakuntaan kuin Turussa ja Kaarinassa.
Talous
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Vuoden 2018 alusta 16 seurakuntaa korotti kirkollisveroprosenttiaan.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto teki vuonna
2017 päätöksen siitä, että kirkollisveroa nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä 1.1.2018 lukien.
Vuoden 2018 talousarviossa toimintatuotot ovat 9,4 ME ja toimintakulut 36,1 ME. Kirkollisverotuloja ja valtion korvausta on arvioitu yhteensä 34,9 ME ja vuosikatteeksi 5,7 ME. 3,7 ME poistojen jälkeen
on tilikauden tuloksesta arvioitu 2 ME ylijäämäinen.
Vaikka jäsenmäärä on laskenut 2007–2017 kaikkiaan 12.764 jäsenellä, on kirkollisvero kasvanut 685.467 eurolla. Kirkollisveron kasvu
on ollut koko maahan verrattuna hitaampaa. Vuodelle 2018
korotettu kirkollisveroprosentti 1,25 on koko maan keskitasoa (1,67)
selvästi alhaisempi. Verotettava tulo per jäsen on koko maan tasoa
korkeampi ja verotulo per jäsen verrokkien ja koko maan
keskitasoa. Investointitaso on verrokkeja ja koko maata pienempi
2006–2017. Seurakuntayhtymässä on onnistuttu rajaamaan toimintakatteen kasvua. Vuosina 2007–2017 toimintakate on laskenut 1,44
milj. euroa. Jotta talous on tasapainoinen nykyisellä veroprosentilla,
toimintakatteen kasvu on pidettävä maltillisena – muutamassa prosentissa.
Talousarvion 4,5 %:n toimintakatteen kasvu-trendillä laskien Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymä pysyisi ylijäämäisenä 2018–2024.
Piikkiön osuus
Piikkiön seurakunnan toimintaan osoitettu kokonaismääräraha vuodelle 2019 on 453 687 euroa, 23 346 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi tulossa on erillismääräraha seurakuntien viestintäresurssia varten osoitettavaksi. Nousu selkeästi tasapainottaa
Piikkiön seurakunnan toimintatalouden.
Investointibudjetissa Piikkiön seurakunnan alueelle kohdistuvia investointeja on kirjattu Piikkiön kirkon kehittämiseen, Piikkiön kirkon
kesällä 2019 valmistuviksi arvioituihin urkuihin (400 000) ja Piikkiön
kirkon katon peruskorjaukseen. katon korjauksen suunnittelu on
merkitty aloitettavaksi vuonna 2019, kokonaiskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 530 000 euroa.
Esitys

1. Piikkiön seurakunta pitää talousarviota sisällöllisesti onnistuneena, ja teknisesti hyvin laadittuna. Taulukoinnit ovat havainnollisia ja
talouteen liittyvän kehityksen kokonaiskuvaa selventävinä. Yksikköjen sisäinen talous ja sen kehityssuunnat ovat talousarvion rakenteen vuoksi vaikeasti hahmotettavissa. Niistä olisi hyvä tulevaisuudessa saada koosteena vastaavat taulukot.
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2. Piikkiön seurakunta on tyytyväinen investointibudjetissa Piikkiön
seurakunnan alueelle kohdistuviin investointeihin ja pitää niitä tarpeellisina. Piikkiön kirkon kesällä 2019 valmistuviksi arvioituja urkuja
on odotettu pitkään.
3. Urkuremontin yhteydessä on syytä tehdä tilaa ja mahdollistaa
Piikkiön kirkkotilan kehittäminen toiminnallisesti. On hyvä, että myös
toiminnallinen kehittäminen on otettu huomioon budjetissa. Seurakunta edellyttää asiassa kiinteää yhteistyötä.
4. Piikkiön kirkon katon peruskorjauksen suunnittelu on alkamassa.
Siinäkin seurakunta toivoo voivansa päästä osalliseksi ja tietoiseksi
suunnittelu- ja korjausprosessiin liittyen, muutenkin kuin vain informoitavana tahona. Kirkko on maisemallisesti ja kulttuurisesti Piikkiön
keskustan sielu.
5. Yleisesti seurakuntayhtymän taloudella on edessä 7-vuotiskausi,
jonka aikana talouden kulukehitys on sopeutettava laskevaan verotulovähenemään. Suurimmat menoerät yhtymällä suhteessa muihin
Suomen seurakuntiin ja yhtymiin meillä on kiinteistömenoissa. Kiinteistöjen talousarvio on syytä muokata kokonaisuuksina selvemmin
hahmotettavaksi, jotta päättäjät voivat tehdä asiallisesti merkityksellisiä linjauksia kiinteistömenojen alentamiseksi.
6. Seurakunnan toimintatilojen pitäisi olla niissä paikoissa, joissa on
seurakuntien väestöä. Tuottamattomista ja seurakunnan toiminnassa heikolla käytöllä olevista kiinteistöistä pitää luopua.
7. Eerikinkadun toimitalon kokonaisuuden kehittämisessä ja yhteisten toimintojen sijoittamisessa on jatkossa kuultava seurakuntia.
Paikka on Turussa keskeinen, samoin on seurakunnille myös yhteisten toimintojen tehokas ja toimiva järjestäminen.
8. Merkittävää peruskorjausta vaativien kiinteistöjen osalta pitää siirtyä nykyisiä tarpeita vastaaviin korvausinvestointeihin.
Päätös

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Ei lapsivaikutuksia
Tiedoksi

75 §

Kirjaamo: Sähköisesti: YKN/ Hannu Kallio/ Kiinteistötoimisto/ Seppo
Kosola, Taloustoimisto/ Jaana Hörkkö.
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN 2018 JÄRJESTELYT
Itsenäisyyspäivänä Piikkiössä on pidetty sanajumalanpalvelus, joka
toinen vuosi Suomalainen Messu -sävelmällä. Vuonna 2017 oli erityinen reformaation juhlavuosi, jota varten oli valittu oma juhlatyöryhmänsä. Piikkiön kunnan liityttyä Kaarinan kaupunkiin, Kaarinan
kaupunki on suunnilleen joka toinen vuosi pitänyt itsenäisyyspäivän
juhlaansa yhdistettynä Piikkiön juhlaan. Nyt Kaarinaan on valmistunut uusi kaarina-talo, ja kaupunki juhlii siellä. Kaarinan kaupunki ja
seurakunta ovat laskeneet haudoille yhteisesti seppeleet.
Piikkiössä jumalanpalveluksen jälkeen on siirrytty sankarihaudalle
laskemaan seppeleet ja lähettämään seppelpartiot. Tilaisuudesta on
laadittu ohjelmarunko. Päävastuullisia osallistujia ovat paikalliset järjestöt. Seurakunta vastaa jumalanpalveluksen ohjelmasta, järjestää
kirkkokahvitilaisuuden sekä tarjoaa yhdessä järjestöjen kanssa toimivat puitteet seppeleenlaskutilaisuuteen. Seurakunnasta esiintyy
tarvittaessa kuoro. Seppeleen laskutilaisuudessa on pidetty lyhyt
puhe. Vuonna 2017 puheen piti ministeri, maanviljelysneuvos Taisto
Tähkämaa.
Jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakeskuksessa on kakkukahvit
kaikille.
Esitys

1. Valitaan seurakunnan puolesta itsenäisyyspäiväkoordinaattori, joka
-sopii Kaarinan kaupungin kanssa seppeleen laskukäytännöstä,
-koordinoi järjestöyhteistyötä jumalanpalveluksen mahdollisen lippupalveluksen tekijöiden (Partio ja Sotaveteraanit/Sotainvalidit tai Upseerijärjestöt) kanssa ja sekä mahdollisten kirkkokahvitilaisuuden
ohjelman suorittajien kanssa
-sekä on ko. asioissa yhteistyössä liturgina toimivan seurakunnan
papin kanssa.
2. Valitaan seurakunnan puolesta seppeleen laskijat.

Keskustelu Harri Lukander ehdotti Mirjo Kanervavuorta itsenäisyyspäiväkoordinaattoriksi ja ehdotti, että pyydetään Piikkiön Palloseurasta puhuja
sankarihaudoille. Esitystä kannatettiin.

Päätös

Päätettiin valita Mirjo Kanervavuori itsenäisyyspäiväkoordinaattoriksi. Mirjo Kanervavuori pyytää Piikkiön Palloseurasta puhujan sankarihaudoille. Sinikka Tuomarila, Risto Pajunen ja Esko Lehtisalo pyytävät seppelten laskijat.

Ei erityisiä lapsivaikutuksia.
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Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi

Kaarinan kaupungin hallintojohtaja Päivi Antola
paivi.antola@kaarina.fi, Tammipartio/ lippukunnanjohtaja@tammipartio.fi, mirjo.kanervavuori@kaarina.fi, Mikko Nieminen
sähköisesti.

76 §
TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSET 2019

Esitys

Hyväksytään liitteen 1/ 76 § mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.
Muutoksenhakuoikeus

Lapsivaikutukset
Ei kirkkojärjestyksen tarkoittamia lapsivaikutuksia.
Tiedoksi

Pöytäkirjaote koulutukseen hakeneille työntekijöille sähköisesti.

77 §
SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN KUTSUMINEN KAUDEN VIIMEISEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUKSEEN 5.12.2018
Esitys

Seurakuntaneuvosto kokoontuu kautensa viimeiseen kokoukseen
5.12.2018 klo 17.30. Kokous päättyy yhteiseen jouluateriaan.
Seurakunnan työntekijät ja Piikkiön seurakunnan alueella työskentelevät kutsutaan jouluaterialle klo 18.10 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan
Ei muutoksenhakuoikeutta

Lapsivaikutukset
Ei kirkkojärjestyksen tarkoittamia lapsivaikutuksia.
Tiedoksi

Kaikki seurakunnan työntekijät sähköisesti
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78 §
TIEDOKSIANTOASIAT
A/ Kirkkoherran päätökset: 1-12/2019, työntekijöiden virkavapaat ja
määräaikaiset työntekijöiden palkkaaminen. Päätökset ovat pyydettäessä nähtävänä kokouksessa.
B/ Kaikkien työntekijöiden loma ja vapaa vuoden loppuun 2018, (Liite 1/ 78 §) Pappien lomat ja vapaat huhtikuun 2019 loppuun.(Liite 2 /
78 §)
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

79 §
MUUTOKSEN HAKU
Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan.
80 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.11.

Merja Hermonen
puheenjohtaja

Antti Ijäs
sihteeri

Pöytäkirjantarkistajat

Lisbeth Johansson

Sinikka Tuomarila

