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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

5.12.2018 klo 17.00 (huom. tavallista aikaisempi aika!)

Paikka

Piikkiön pappila

Läsnä

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

Poissa

Lehtisalo Esko
Lukander Harri
Sipilä Miikka
Tuomarila Sinikka
Uotila Marjo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen, saapui klo 17.10. 81 §
jäsen
jäsen
jäsen
yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Ijäs Antti

sihteeri

Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

81 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

82 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Esityksen mukaan

83 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi. Vuorossa Marjo
Uotila ja Janne Aso.

Päätös

Esityksen mukaan
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84 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

85 §
VUODEN 2019 KIRKKOKOLEHDIT
Esitys

Hyväksytään vuoden 2019 kirkkokolehdit Liitteen 1 / 85 § mukaisessa muodossa.
Kirkkoherra voi päätöksellään muuttaa ja vastaavasti siirtää kirkon
yhteistä päivän kolehtikohdetta tarvittaessa, esimerkiksi kolehdin katastrofiapuun ohjaamisen vuoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lapsivaikutukset
Tiedoksi

Ei erityisiä lapsivaikutuksia.

Taloustoimisto/Leena Sairanen; suntiot Jaana Heimonen ja sari.metsalampi@saunalahti.fi , sähköisesti.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.

86 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN AVUSTUSPYYNTÖ TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN MUSIIKKITOIMIKUNNALLE
Esitys

Piikkiön seurakunta anoo Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
musiikkitoimikunnalta avustusta 4000 euroa (sis. esiintyjien työnantajakulut) ”Organ goes to school”-koulukiertueen järjestämiseen
(Anomus kokonaisuudessaan liitteenä 1 / 86 §). Koulukonserttikiertue sisältää 10 urkukonserttia paikallisissa kouluissa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lapsivaikutukset
Urkukiertueella on hyviä lapsivaikutuksia: lasten urku-, seurakuntaja musiikkituntemus sekä -kiinnostus kasvavat.
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Tiedoksi

Musiikkitoimikunta; kanttori Tiina Ilonen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

87 §
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 2018 OMAN SEURAKUNNAN OSUUDEN KÄYTTÖ
Diakoniatiimi on todennut, että seurakuntaneuvoston pöytäkirjaan
29.11.2017/ 89 § on kirjattu päätös vuoden 2017, ei vuoden 2018,
Yhteisvastuukeräyksen 2017 oman seurakunnan osuuden käytöstä.
Vuosiluku oli päätöksessä väärä. Seurakuntaneuvosto oikaisee päätöksen, jotta varat voidaan tänä vuonna käyttää niin kuin on tarkoitettu.
Esitys

Yhteisvastuukeräyksen 2018 oman seurakunnan osuus (10 %) käytetään Esteettömän retken järjestämiseen Sinappiin yhteistyössä
Tupasvillan ja muiden hoitopaikkojen kanssa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Ei lapsivaikutuksia
Tiedoksi

Taloustoimisto/Leena Sairanen, Diakonityöryhmä, diakoniatyöntekijä
Katri Elonheimo
Ei muutoksenhakuoikeutta.

88 §
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 2019 OMAN SEURAKUNNAN OSUUDEN KÄYTTÖ
Seurakuntaneuvoston tulee vuosittain päättää Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuuden käyttämisestä.
Diakoniatiimi on käsitellyt yhteisvastuukeräyksen tuottoasiaa ja haluaa jatkossakin käyttää Yhteisvastuukeräyksen 2019 oman seurakunnan osuuden (20 %) Esteettömän retken järjestämiseen Sinappiin yhteistyössä Tupasvillan ja muiden hoitopaikkojen kanssa.
Esitys

Yhteisvastuukeräyksen 2019 oman seurakunnan osuus (20 % Piikkiön keräyksen kokonaistuotosta) käytetään Esteettömän retken järjestämiseen Sinappiin yhteistyössä Tupasvillan ja muiden hoitopaikkojen kanssa.

Käsittely

Mirjo Kanervavuori ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun.
Sinikka Tuomarila ja Janne Aso kannattivat asiaa.
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Päätös

Palautetaan uudelleen valmisteluun Yhteisvastuukeräyksen valtakunnallisen vuosiaiheen mukaisesti.

Lapsivaikutukset
Tiedoksi

Ei lapsivaikutuksia.

Taloustoimisto/Leena Sairanen; Diakoniatyöryhmä/ diakoniatyöntekijä Katri Elonheimo.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

89 §
YSTÄVYYSMATKA PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNTAAN 2019
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunta järjestää ystävyysseurakuntamatkan Pietariin ja Pyhän Marian seurakuntaan syyskuussa, todennäköisesti 12.–15.9.2019.
Matkan järjestäjänä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunta. Matkan vastuullisena matkanjärjestäjänä on Neva Tours, jos ystävyysseurakuntatoimikunta asian hyväksyy 4.12.2018 kokouksessaan.
Matkalla on mukana kaksi ryhmää: 1) Ystävyysseurakuntatoimikunta, joka tutustuu Pietarin Pyhän Marian seurakuntaan ja käy neuvotteluja yhteistyöstä sekä 2) Seurakuntalaisten ryhmä, jota vetävät
kappalainen Pete Hokkanen (saarnaa jumalanpalveluksessa) ja
Maariasta Pertti Pussinen, ystävyysseurakunta-aktiivi (on mukana
raamattutyöskentelyssä).
Seurakuntalaisille matka maksaa n. 350 -400 €. Tavoitteena on saada matkalle noin 30 maksavaa seurakuntalaista ja 12 toimikunnan
jäsentä ynnä vetäjät (3). Ystävyysseurakuntatoimikunta tukee seurakuntalisten matkaa maksamalla bussin, joka on koko ajan mukana
matkalla ja matkatoimistopalvelut. Maksaville ryhmäläisille jää maksettavaksi hotellimajoitus, ruokailut, vierailukohteiden pääsymaksut
ja viisumi. Pete Hokkasta esitetään turvallisuusvastaavaksi ja Heimo
Rinnettä toimikunnan matkan turvallisuusvastaavaksi. Ann-Mari Lehti ottaa vastaan ilmoituksia matkalle lähtijöistä tammikuusta 2019 alkaen. Siihen mennessä täsmentyy matkan lopullinen hinta.
Esitys

Tiina Iloselle myönnetään oikeus osallistua virkamatkana ystävyysseurakuntatoimikunnan järjestämälle Pietarin matkalle.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Ei lapsivaikutuksia
Tiedoksi

Pyhän Marian ystävyystoimikunta pj.; Tuomiorovasti Heimo Rinne;
Piikkiön seurakunnan puolesta: Tiina Ilonen (sähköisesti) ja diakoniatyöntekijä Katri Elonheimo (sähköisesti).
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.

90 §
LAUSUNTO LEIRIKESKUSTEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTIIN LIITTYEN
Liite 1/ 90 §: Leirikeskusten kehittämistyöryhmän loppuraportti ja ote YKN:n pöytäkirjasta
Yhteisen kirkkoneuvoston 8.12.2016 asettamalla leirikeskustyöryhmällä on ollut laaja tehtävä selvittää seurakuntien yhteisen cateringtoimintaa, kiinteistötoiminnan ja cateringin sisäistä laskutusta, tulostavoitteita sekä leirikeskusten pitkän aikavälin käyttöä.
Lopputuloksena catering työntekijöineen on siirretty kiinteistötoimiston alaisuuteen. Toiminnalle asetettuun taloudellisen tasapainotavoiteeseen ei ole päästy, eikä tarkkoja uusia tavoitteita cateringtoiminnan talouden tavoitteiksi asetettu. Sisäisestä laskutuksesta ei
ole esitetty luovuttavan, koska luopuminen ei keventäisi työntekijöiden työmäärää, vaan esittää varaus- ja laskutusprosessien yksinkertaistamista ja asiantuntijatyöryhmän perustamista leirikeskus- ja ruokapalvelutoiminnan kehittämiseksi.
Leirikeskuksista työryhmä toteaa, että kiinteistökanta on iäkästä ja
osin jo perusteellisen korjauksen tarpeessa. Työryhmä esittää, että
niillä varaudutaan tulevaisuudessa täyttämään 2/3 seurakuntien
omasta leirikeskustarpeesta. Loput tilatarpeesta hankitaan ulkopuolelta. Myös ulkopuolisten tilojen käyttöä ja yhteistyötä lähialueen seurakuntien kanssa suositellaan.
Eniten leiritiloja sisältäneeseen Kunstenniemen leirikeskukseen esitetään nykyisten tilojen päivittämistä ja uusilla rakennuksilla korvaamista.
Heinänokka on kolmen leirin majoitustilat ja yksi huonokuntoinen
asuntona palveleva huvila. kaikki leirimajoitustilat ovat menossa purkuun. Työryhmä pitää paikkaa hyvänä, koska se on Turun julkisten
kuluyhteyksien päässä ja matkan varrella on partiolaisten venesatama. Työryhmä ehdottaa Heinänokkaan kokonaan uusien monitoimirakennusten suunnittelun aloittamista heti vuonna 2019 ja rakentamista vuonna 2020.
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Sinapin leirikeskus on aikoinaan rakennettu erityisesti diakonian erityistarpeisiin. Sinapin leirikeskus todetaan epätaloudelliseksi, ja siitä
ehdotetaan siksi kokonaan luovuttavan.
Pyölinrannassa saunarakennuksen todetaan olevan hyväkuntoinen,
mutta majoitustilat kaipaavat remontteja. Työryhmä ehdottaa kuntokartoitusta ja ylämäessä sijaitsevan vuosia tyhjillään olleen mökin
kunnostusta asuin käyttöön.
Ulkoa vuokrattu Tammilehto on toiminut retriitti-käytössä. Sen käyttöä pitäisi työryhmän mielestä laajentaa arjen retkiin ja muihin leireihin. Rippikoulujen käyttöön sopivuudesta ei ole tietoa.
Houtskarissa on ilman rakennuksia oleva leirialue, jolla sijaitsee peltoja ja talo (?). Aluetta ja sen satamaa ovat käyttäneet lähinnä partiolaiset. Työryhmä ehdottaa alueen lohkomista siten, että pidetään satama ja aluetta leirintään, ja myydään muu. Siitä, miten mihin tarkoitukseen myytäisiin, ja miten tämä vaikuttaisi leirien pitämismahdollisuuteen, ei ole mainintaa.
Pohjoisessa sijaitseva 1980-luvun kuosissa oleva Seurakuntayhtymän osaomistama Vuontispirtti sijaitsee erämaajärven rannalla. Työryhmä ehdottaa siellä pidettävän leiritilapuutteeseen auttavan / tarvittavan ajan rippikouluja. Leirinpitokustannusten vertailua ei ole.

Esitys

PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LAUSUNTO
Omien leirikeskusten käyttö
Työalojen seurannan perusteella omien seurakuntien kaikkien leirikeskusten käyttö on vähentynyt viime vuosina. Rippikoulujen tarpeisiin rakennetut leirikeskukset tulevat juuri näinä vuosina peruskorjattaviksi, käytöstä poistettaviksi tai uudelleen rakennettaviksi.
Piikkiön seurakunta pitää hyvänä esitystä, jonka mukaan osasta kiinteistöistä luovutaan,
Sen sijaan rakentamisesitykset nojaavat ehkä vielä kuitenkin liikaa
todennäköisesti väistyviin tai epävarmoihin rakenteisiin. Rippikoulu
leirejä voidaan tulevaisuudessa pitää hyvin monimuotoisissa ympäristöissä. Uuden rippikoulusuunnitelman painopiste on nuoren
omassa osallisuudessa. Leirikeskustyöryhmätyöskentelyssä olisi ollut syytä olla varsinaisen pääkäyttäjäryhmän eli rippikoulutyön perus-
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työntekijäryhmien ja toimijoiden edustus. Jatkosuunnittelussa tämä
puute on syytä korjata.
Mikäli uusia tiloja rakennetaan rippikoulujen tarpeisiin, on suunnitteluun otettava mukaan myös itse nuoret ja mahdollisesti heidän vanhempansa. Koulu sekä nuorten sidosryhmät ja harrastukset vaikuttavat myös rippikoulun ajallisiin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa.
Todennäköisesti kaikissa rippikouluissa tarvitaan tulevaisuudessa
hartauteen sopiva tai leirikirkkona toimivaa tilaa, yleisesti ottaen helposti lähestyttävää, esteetöntä ja monikäyttöistä.
Leirimajoitustilojen vaatimustaso on noussut ja noussee jatkossakin.
On kallista rakentaa tällaisia tiloja yhä kosteammaksi käyvässä ilmastossa vain kolmen kuukauden kausikäyttöön ilman ajatusta itse
paikan päällä tuotetusta energiasta, jolla rakennusten lämpötila saadaan rakenteita suojaavalle tasolle. Jos rippikoulun suosio ja rippikoululaiset vähenevät, seurakunnille ei voi jäädä vajaa- tai tyhjäkäytölle muuhun käyttöön huonosti sopivia, uusia tai peruskorjattuja
suuria kiinteistöjä.
Koska rippikoulujen tuleva laajuus ja muodot voivat vaihdella, vaihtoehtoja rippikoululeirien ja-päivien pitopaikoiksi on tulevaisuudessa
syytä olla monia. Tässä muutamia:
1. Siirrytään selkeästi osittain leirijaksoihin, joita pidetään muualla
kuin seurakunnan omistamissa tiloissa (vuokratiloja muualta,
esim. maatilamatkailupaikoista, seurakunnilta, järjestöiltä jne.).
2. Järjestetään joitakin Turun ja Kaarinan ystävyysseurakuntien
kanssa yhteisiä kansainvälisiä leirejä ystävyysseurakuntien alueilla.
3. Valitaan Turun ja Kaarinan leirikeskusalueista yksi, josta tehdään
pääsääntöisesti lähialueen luontoympäristöön sijoittuvat uudet
rakennettavat leiritilat. Omien tilojen on syytä kattaa kuitenkin vähintään puolet leirikapasiteetista (Kunstenniemi?)
4. Heinänokan leiritilojen ongelmien vuoksi uusia leirikäyttöön sopivia tiloja tarvitaan tällä hetkellä joka tapauksessa. Erityisesti pulaa on paikoista, joissa voisi järjestää kahden leiriryhmän yhteis-

PÖYTÄKIRJA

7/2018

8

5.12.2018
rippikouluja. Tällaiset tilat voitaisiin rakentaa jatkossa Kunstenniemeen tai Pyölinrantaan.
5. Diakonisten leirien tarpeet eivät häviä. Sinappi on kallis kiinteistökokonaisuus ylläpidettäväksi nykyisellä majoituskapasiteetilla.
Mikäli Sinapista luovutaan, kaikki tuleva seurakuntien yhteinen /
yhtymän leirikiinteistöjen rakentaminen on tehtävä esteettömäksi
ja diakonian erityistarpeet huomioon ottaen.
Valtuutetaan Nuorisotyöntekijöiden yhdessä valitsema rippikoulutyötä tekevä työntekijä ja kiinteistöjohtaja kokoamaan toiminnallisesti
asiantuntevan ja kirkkoherrojen kokouksen hyväksymän valmisteluryhmän, joka tekee esitykset uusien leirikeskusten kokonaisuuksista.
Ryhmän tehtävänä on etsiä uusia leiritoiminnan toteuttamismalleja ja
niihin liittyviä ekologisia leirikeskusmahdollisuuksia yhdessä muitten
seurakuntien ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa. Lähtökohtaisesti etsitään paikkoja ja yhteistyökumppaneita yhteisille luontoympäristössä sijaitseville leirikiinteistöjen kokonaisuuksille, joita voitaisiin käyttää myös muiden kirkon erityistyöalojen leiri ja retkityössä.
Päätös

Esityksen mukaan.

Lapsivaikutukset
Osallistavalla, toimintalähtöisellä paikka- ja tilasuunnittelulla, tilojen
monikäyttöisyydellä sekä toimivilla majoitus sekä hartaus- ja kirkkotiloilla on varmasti uudistuvaan rippikouluun ja sitä käyviin nuoriin sekä muihin uusien leiriympäristöjen ja niiden hartaus-/kirkkotilojen
käyttäjiin positiivisia vaikutuksia.
Tiedoksi

YKN/ Heimo Rinne; Kiinteistötoimi/ Seppo Kosola; kasvatusasiain
keskus/ nuoriso- ja rippikoulutyö/Tarja Vähämäkilä; NUJO/ pj.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

91 §
TARKASTUSJOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ, PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LAUSUNTO
Liite 1/ 91 §. Tarkastusjohtokunnan ohjesääntö (lausuntopyyntö)
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Esitys

Piikkiön seurakunta lausuu arvionaan, että johtosääntöesityksessä
kuvattu tarkastusjohtokunta on yhtymässä tarpeen. Johtosääntö on
erittäin hyvin ja perusteellisesti laadittu; Kiitos laatijoille.

Päätös

Esityksen mukaan.

Lapsivaikutukset
Tiedoksi

Ei kirkkojärjestyksen tarkoittamia lapsivaikutuksia.

YKN/ Heimo Rinne; hallintovirasto/ Hannu Kallio.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

92 §
PIIKKIÖN UUDEN KAUDEN STRATEGIATYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN
Piikkiön seurakunnassa on viimeisten vaalikausien alussa ollut seurakunnan ulkopuolisten asiantuntijoiden vetämä strategiatyöskentelyt. Työskentelyjä vetämässä ovat olleet Hiippakuntasihteeri Kaisa
Rauma (2011) ja Salon seurakuntien johtava diakoni/ pastori Kirsi
Rantala(2015). Muina vuosina on pidetty seurakuntaneuvoston ja
työntekijöiden kesken yhteisiä ajankohtais- ja suunnitteluseminaareja.
Uuden valtuustokauden alkuun on tarkoitus sijoittaa edellisiä strategiaseminaareja hiukan isompi, seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden lisäksi myös seurakunnan aktiivisia/ toimintoja vetäviä vapaaehtoisia osallistava yhteisen tavoitesuunnittelun jakso.
Tähän tarpeeseen Greatminds Oy on pyynnöstä tehnyt tarjouksen
liite (1 / 92 § ) tulevan seurakuntaneuvostokauden alun strategiatyöskentelylle Piikkiön seurakunnassa. Tarjous pitää sisällään noin
kolmen kerran yhteiset prosessoinnit, jotka sisältävät työntekijöiden,
seurakuntaneuvoston ja vapaaehtoisten aktiivien strategiavalmennusta ja -työpajoja. Kokonaisuuden hinta on 3600 euroa.
Tavoitteena on luoda toiminnan tavoitteet seuraavalle neljälle vuodelle. Tavoitteet ja niistä johdetut toiminnan sekä kehittämisen painopisteet taas viitoittavat seurakunnan arjen toimintaa ja tekemistä
vuosiksi eteenpäin.
Vastaavienmarkkinahintaan ostettujen konsultaatioprosessien hinnat
liikkuvat 2000 -10 000 euron välillä. Kirkon sisäisenä konsultaatiot
voidaan tehdä edullisemmin, osana hiippakuntasihteerien työtä ilmaiseksi. Tällä hetkellä arkkihiippakuntaan on kuukauden sisään
palkattu uudet työntekijät kahden hiippakuntasihteerin tehtäviin
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Esitys

Piikkiön seurakunta hyväksyy Greatminds OY:n tarjouksen, kun sopimus on molemmin puolin allekirjoitettu. Samalla asetetaan pieni (2,
max 3 hengen) valmistelutyöryhmä valmistelemaan seurakunnan
uuden kauden strategiasuunnitelmaa yhdessä Greatmindsin kanssa.
Sopimuksen allekirjoittajaksi valtuutetaan valmistelutyöryhmän jäsenet.

Käsittely

Sinikka Tuomarila esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun.
Esko Lehtisalo kannatti

Päätös

Asia siirretiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.

Ei lapsivaikutuksia
Tiedoksi

Seurakunnan oman valmistelutyöryhmän jäsenet.
Muutoksenhakuoikeus.

93 §
ILMOITUSASIAT
A/ Seurakuntavaalien tulos (vaalilautakunnan kirjallinen ilmoitus nähtävillä kokouksessa Ptk 10/ 18.11.2018 liite 2/ 84 § )
Piikkiön seurakunnan vaalilautakunnan ILMOITUS SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSESTA:
Piikkiön Seurakuntaneuvoston varsinaisiksi jäseniksi nelivuotiskaudelle 2019–2022 on valittu seuraavat henkilöt: Lukander Harri, Tuomarila Sinikka. Kanervavuori Kasper, Langh- Lagerlöf Laura, Kanervavuori Mirjo, Huoponen Kirsi, Lehtisalo Esko, Lehmus Ilkka, Ollila
Markus, Linnansuu Mia, Aso Janne, Lystimäki Hanna
B/ Diakonialeiriensyyskauden 2019 turvallisuusvastaavat:
1. Pyhän Marian seurakunnan, Piikkiön seurakunnan ja Tuomiokirkko seurakunnan ystävyysleiri 17.-20.9.2018 Sinapissa. Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo
2. Eläkeläisten iltapäivän Kaarina-retki 10.10.2018. Turvallisuusvastaava Katri Elonheimo
C) Kapitulin hyväksymä papiston vapaa-aikasuunnitelma 1.10.201830.4.2019 (VAPSUUN 2018B) (Liite 1 / 93 §).
Päätös
94 §
MUUTOKSEN HAKU

Merkitään tiedoksi.
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Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan.

95 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.25

Merja Hermonen
puheenjohtaja

Antti Ijäs
sihteeri

Pöytäkirjantarkistajat

Marjo Uotila

Janne Aso.
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