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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

16.10.2019 klo 17.30

Paikka

Piikkiön pappila

Läsnä

Hermonen Merja
Uotila Marjo
Huoponen Kirsi
Kanervavuori Mirjo
Langh-Lagerlöf Laura
Lehmus Ilkka
Lehtisalo Esko
Lukander Harri
Ollila Markus
Väihkönen Mirja
Ijäs Antti

Poissa

Janne Aso, Hanna Lystimäki, Kasper Kanervavuori, Mia Linnansuu
ja Sinikka Tuomarila

puheenjohtaja
Janne Ason varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Sinikka Tuomarilan varajäsen
sihteeri

87 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

88 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Esityksen mukaan.

89 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Ilkka Lehmuksen ja Esko Lehtisalon

Päätös

Esityksen mukaan.

90 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
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Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään 95 §
Kirkkoherran tietokone.

Päätös

Esityksen mukaan.

91 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LAUSUNTO SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOSTA
Esitys
Yleistä:
Seurakuntayhtymän talous on sopeutettava seuraavan kuuden vuoden aikana laskevaan verotulovähenemään. Suurimmat menoerät
yhtymällä suhteessa muihin Suomen seurakuntiin ja yhtymiin meillä
on kiinteistömenoissa. Vuoden 2020 aikana odotamme yhtymän
strategiatyöltä ja kiinteistötoimelta esityksiä kiinteistöistä luopumisesta ja suunnitelmaa seurakuntien perustoimintojen taloudellisesta turvaamisesta. Muun kuin hengellisen työn kustannustehokkuus on
syytä arvioida.
Piikkiötä koskevaa:
Olemme tyytyväisiä siitä, että Piikkiön kirkon katon korjaukseen tulevana vuonna on varauduttu investoinneissa. Toiminnan kannalta on
tärkeää, että tiedotusketju ja -vastuut mahdollisista suluista kirkon
käytössä toimivat.
-Kirkko ja sen esteettisyys, ekologisuus ja toimivuus ovat seurakunnalle tärkeitä. Kirkko on toiminnan painopiste ja suunnittelun pääteema.
Seurakunnalla on tallessa asiakirjat liittyen kirkon katon edelliseen
kattoremonttiin. Alkuperäinen katto on ollut puinen. Edellytämme
seurakunnan osallistumista kirkon katon ja sen remontoimisen mahdollistamien muutosten kokonaissuunnitteluprosessiin.
-Kirkkotekstiilien kokonaisuutena uusimista jo kirkon edellisen isomman remontin jäljiltä odotettu kauan. Hyvä, että kokonaisuus on nyt
otettu investointeihin. Seurakunta toivoo kirkkotekstiilien suunnittelussa käytettävän seurakunnassa tapahtuvaa seurakuntalaisia osallistavaa suunnittelumenettelyä ja pyytää, että seurakuntayhtymässä
nimetään tätä suunnittelu- ja tilauskokonaisuutta varten oma yhteistyö- ja vastuuyhdyshenkilö.
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Seurakuntasihteerien palkkausasiassa toivomme ratkaisua, jonka
perusteella mahdollistetaan se, että Piikkiön seurakunta voi:
1.käyttää seurakuntasihteeriään tarvittaessa vähintään
noin yhden työpäivän verran viikossa työssään Piikkiössä
2. määrätä nämä selkeästi Piikkiön seurakunnan työhön
liittyvät työtehtävät ja niiden ajan.
Päätös

Esityksen mukaan.
Lausunto: Ei muutoksenhakuoikeutta.

Lapsivaikutukset
Seurakuntasihteerin paikalla olemisella Piikkiön seurakunnassa on
seurakuntalaisten palvelun ja Piikkiön seurakunnan työyhteisön kannalta positiivisia vaikutuksia.
Tiedoksi:

Kirjaamo: YKN/ hallintovirasto/Hannu Kallio; Kiinteistötoimisto/ Seppo Kosola, Taloustoimisto/ Jaana Hörkkö; Piikkiön seurakunnassa
työssä olevat toiminnalliset työntekijät (MH, AI, MN, RS, KE, TI,
MA,PK) sähköisesti.

92 §
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2020

Esitys

Piikkiön seurakunnan henkilöstötoimintoja ja työturvallisuutta kehitetään ja henkilöstötoimia toteutetaan yhtymän henkilöstöpalvelujen
antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaan. Tärkeä osa työn kehittämistä ovat esimies-alaiskeskusteluina käytävät kehityskeskustelut.
Tänä vuonna niitä on käyty useammassa osassa suorituslisän käyttöön ottamisen vuoksi.
Virkistystoimintaa tehdään vuosittain valittavien vastuuhenkilöiden
suunnittelemin yhteisin retkin ja lounain. Yhteiset ja henkilökohtaiset
koulutukset ovat olennainen osa henkilöstön kehittämistä ja hyvinvointia.
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Tulevalla kaudella kiinnitetään erityistä huomiota yhdessä tekemisen
merkitykseen ja sen tuomiin vahvuuksiin, jotta kukaan ei kokisi jäävänsä työnsä kanssa yksin.
Koulutus tapahtuu koulutussuunnitelman (Liite 1/ 92 §) mukaan.
Koulutuksissa otetaan huomioon erityisesti seurakunnan strategian
uudet painopisteet. Työaloja koskevat paikalliset kirkon ja arkkihiippakunnan neuvottelupäiväkulut liitetään sisään työalojen omiin vuoden 2020 budjetteihin.
Lapsivaikutukset
Nuorten aikuisten toimintaan liittyvällä sekä vanhempien jaksamista
tukevaa toimintaa mahdollistavalla koulutuksella on seurakunnassa
positiivisia lapsivaikutuksia.
Päätös

Esityksen mukaan.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tiedoksi

Piikkiön seurakunnan toiminnalliset työntekijät, sähköisesti.

93 §
PIIKKIÖN KIRKKOTILAN YHTEISEN SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN YHTEISTYÖSSÄ
ASIANTUNTIJOIDEN, YHTYMÄN JA SEURAKUNTALAISTEN KANSSA.
Kirkko on Piikkiön seurakunnan strategiassa valittu keskeiseksi tilateemaksi.
Kirkkotilojen uusi ja monimuotoisempi seurakunnallinen käyttö lisääntyy.
Kirkkotilan käyttömahdollisuuksia on käsitelty kevään 2019 aikana
seurakuntaneuvoston seminaarissa Mari Leppäsen aiheesta pitämän esityksen alustamana. Piikkiön seurakunta ja kolme muuta seurakuntayhtymän seurakuntaa on pyytänyt lupaa kirkon osan kirkonpenkeistä poistamiseksi. Ko. kirkoissa on suoritettu seurakuntayhtymän ja museoviraston edustajien kanssa kiinteistön tilakatselmukset.
Museovirastosta on kiinteistötoimiston mukaan tullut myönteinen lupapäätös näihin hakemuksiin. Piikkiön kirkossa haettiin kaikkien lehterin alle jäävien penkkien poistamista mm. lasten- ja tiekirkkotoimintojen sekä kirkkokahvien mahdollistamiseksi.
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Nyt kirkkotilan käytön suunnittelua voidaan jatkaa. Prosessi ottaa aikaa. Suunnittelutyötä kannattaa tehdä myös osallistavasti, jotta
kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Prosessi auttaa kaikkia osallisia
syvällisempään kirkkotilan kokemiseen ja ymmärtämiseen, toivottavasti myös omaksi kokemiseen. Prosessia on mahdollista yhdessä
muiden kirkkotilan käyttöä kehittävien seurakuntien kanssa. Kehittämisen asiantuntijaksi on tarvittaessa lupautunut Ruotsissa aiheeseen hyvin paneutunut Lundin hiippakunnan antikvaari Heikki Ranta.
Esitys

Valitaan tai tehdään esitykset kirkkotyöryhmäksi valmistelemaan kirkon tilasuunnitteluprosessin jatkoa.
Kirkkotyöryhmän tehtävänä on tilata ja tuottaa selvitys Piikkiön kirkkotilasta seuraavista:
-teologinen analyysi Piikkiön kirkon kirkkotilan käytöstä
-Piikkiön seurakunnan omat tarpeet
-kulttuurinen analyysi: Mitä kaikkea alkuperäisistä pitää säilyttää
-ehdotus yhteistyökumppaneista ja prosessin viemisestä analyysien
pohjalta käytäntöön
Kirkkotyöryhmään valitaan seuraavat työjaostossa ehdotetut henkilöt: Marjo Uotila (yhteystiedot lisätään valintojen varmistuttua), Miikka Sipilä ( ), Katariina Ottosson ( ), kanttori Tiina Ilonen ja kirkkoherra Merja Hermonen.

Keskustelu Harri Lukander ehdotti, että kirkkoryhmän kokoonpanosta päätetään
myöhemmin. Esko Lehtisalo ehdotti Kirsi Huoposta ryhmän jäseneksi.
Päätös

Tiedoksi

Asia siirretään jatkovalmisteluun. Kirkkoherra valmistelee asiaa.
Valmistelua: ei muutoksenhakuoikeutta.
Valitut työryhmän jäsenet: (yhteystietoineen)
_____________________;
Kiinteistöpalvelut/ Seppo Kosola, Minna Heiskanen; Piikkiön työntekijät sähköisesti (MH, AI, MN, TI, KE, RS, PK, MA, suntiot: MJ, SM)
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94§
ITSENÄISYYSPÄIVÄN 2019 JÄRJESTELYT

Vuonna 2019 Piikkiön itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus on sanajumalanpalvelus. Jumalanpalvelusta seuraavat perinteinen käynti
haudoilla ja seurakuntaneuvoston tarjoama itsenäisyyspäivän kahvitus seurakuntatalolla.
Seurakunnan itsenäisyyspäivän järjestelykoordinaattorina toimii seurakuntaneuvoston jäsenen Mirjo Kanervavuori.
Koordinaattorin tehtävänä on
-sopia Kaarinan kaupungin kanssa seppeleen laskukäytännöstä,
-koordinoida järjestöyhteistyötä jumalanpalveluksen mahdollisen lippupalveluksen tekijöiden (Partio ja Sotaveteraanit/Sotainvalidit tai
Upseerijärjestöt) kanssa sekä mahdollisten kirkkokahvitilaisuuden
ohjelman suorittajien kanssa
-olla ko. asioissa yhteistyössä liturgina toimivan seurakunnan papin
kanssa (vuonna 2019 Antti Ijäs).
Esitys

Seurakuntaneuvosto ehdottaa
-sankarihaudan puheenvuoronpitäväksi järjestöksi Piikkiön Kehityksen, yhteystieto Hanna Lindberg. Seuraavalle vuodelle 2020 vuoroa
ehdotetaan Piikkiön VPK:lle.
-2019 vuorossa olevat seurakunnan puolesta seppeleen laskijat/
seppelevastaavat.

Päätös

Seppelevastaaviksi valittiin Laura Langh-Lagerlöf, Mirjo Kanervavuori ja Esko Lehtisalo. Muuten esityksen mukaan.

Ei erityisiä lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella.
Tiedoksi

Sähköisesti: Kaarinan kaupungin hallintojohtaja Päivi Antola, Tammipartio lippukunnan johtaja/ Mirjo Kanervavuori, liturgina toimiva
pappi Antti Ijäs, suntio Jaana Heimonen ja Sari Metsälampi.

95 §
KIRKKOHERRAN TIETOKONE
Kirkkoherralla on työnsä luonteen vuoksi ollut käytössään työhuoneiden it-laitteiston lisäksi laajakaistallinen kotitietokone. Vanha (v.
2006 järjestelmä) tietokone on tullut aikansa päähän. Kirkkoherra
hakee lupaa uuden koneen iMac 21,5 ” hankintaan, hankinnan kokonaishinta on 1997,80€.
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Koska kone on joka tapauksessa uusittava, samalla uuden koneen
hankinta voidaan tehdä samaan järjestelmään, jossa ovat kirkkoherran puhelin ja tabletti.

Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää kirkkoherralle tietokoneen
hankintaluvan. Kustannuspaikat: 1102900801 Kirkkoherran käyttömäärärahat ja 1102010830 Jumalanpalveluselämä.

Käsittely

Kirkkoherra vastaa mahdollisiin hankintaan liittyviin kysymyksiin,
poistuu sitten päätöksenteon ajaksi kokouksesta ja luovittaa kokouksen puheenjohtajuuden seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajalle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

kirkkoherra merja.hermonen@evl.fi .

96 §
ILMOITUS- JA TIEDOKSIANTOASIAT
A/ SLS:n Piikkiön seurakunnan yhden nimikkolähetyskohteen loppuminen Kambodzassa
Suomen Lähetyskohteen Kambodzan (Komar Pikar Foundation,
vammaiset lapset) kohteen sopimus päätetään vuoteen 2019 SLS:n
ilmoituksen mukaan. Kolehteja kohteeseen toistaiseksi enää kerätä.
SLS palauttaa Piikkiön seurakunnalle kohteeseen vuoden 2019 aikana kohteeseen kerätyn kolehdin. Muut kolehtikohteet säilyvät.
B/ Työntekijöiden lomalistat 1.10.2019-30.4.2020. Sähköinen liite,
nähtävänä kokouksessa. Liite 1 / 96 §.
C/ Yhteisten tehtävien johtosäännön ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön voimaantulo. Liite 2 / 96 §.
Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

97 §
MUUTOKSEN HAKU

Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan.
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98 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.55

puheenjohtaja
Merja Hermonen

sihteeri
Antti Ijäs

Pöytäkirjantarkistajat

Ilkka Lehmus

Esko Lehtisalo
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