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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 1/2021
Aika:

Keskiviikko 27.1.2021 klo 18.00

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja

Andersson, Jari

jäsen

Erkkilä, Raimo

jäsen

Gustafsson, Irja

jäsen

Kouki, Ville

jäsen

Laitinen, Johanna

jäsen

Lehtonen, Mirkka

varapuheenjohtaja

Malmi, Ari

jäsen

Mäkinen, Paula

jäsen

Peltonen, Kaarina

jäsen

Ranne, Maria

jäsen

Rantala, Anniina

jäsen

Seivästö, Anne

jäsen

Tiainen, Minna

jäsen

Vaiste, Marja

jäsen

Kuoppala, Tatu

kappalainen

§1
Kokouksen avaus
Esitys:

Avataan kokous ja valitaan kokouksen sihteeriksi kappalainen Tatu
Kuoppala.
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Päätös:

Puheenjohtaja piti alkurukouksen ja avasi kokouksen. Kokouksen sihteeriksi valittiin kappalainen Kuoppala

§2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§3
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Andersson ja Raimo Erkkilä.

§4
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Pöydälle jaettu Kaarinan kirkkotila -asia hyväksyttiin esityslistalle pykäläksi
yhdeksän.

§5
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan, työjaoston ja sihteerin valinta
Kirkkojärjestyksen mukaan (10.luku §12) varapuheenjohtaja valitaan
neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa: ”Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajana neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen.
Seurakuntaneuvoston ohjesääntö toteaa (2.luku § 8): ”Seurakuntaneuvostossa on työjaosto, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja yhdestä kolmeen muuta jäsentä. Jaoston tehtävänä on valmistella
seurakuntaneuvostossa käsiteltäviä asioita.”
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Työjaostoa valittaessa on huomioitava tasa-arvolaki.
Esitys:

Vuosia 2021-2022 koskien seurakuntaneuvosto tekee seuraavat päätökset:
Valitsee itselleen varapuheenjohtajan.
Toteaa, että seurakuntaneuvoston työjaostoon kuuluvat kirkkoherra ja
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja ja että myös seurakuntaneuvoston sihteeri osallistuu työjaoston kokouksiin.
Valitsee seurakuntaneuvoston työjaostoon yhdestä kolmeen jäsentä.
Valitsee seurakuntaneuvoston sihteeriksi kappalainen Tatu Kuoppalan.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Ei lapsiasiainvaikutuksia.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto valitsi seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi
Mirkka Lehtosen ja lisäksi työjaoston jäseniksi Raimo Erkkilän, Paula
Mäkisen ja Irja Gustafssonin ajalle 2021-2022. Seurakuntaneuvoston
sihteeriksi valittiin kappalainen Tatu Kuoppala.

§6
Työryhmien asettaminen vuosiksi 2021-2022
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (2.luku § 8) mukaan seurakuntaneuvosto voi asettaa työryhmiä tehtävää seurakunnallista työtä tukemaan:
”Seurakuntaneuvosto voi asettaa johtokuntia sekä tilapäisiä tehtäviä
varten toimikuntia ja työryhmiä ja määrätä niiden tehtävät ja toimintaajan.”
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää asettaa lähetystyöryhmän ja diakoniatyöryhmän vuosille 2021-2022.
Seurakuntaneuvosto päättää, että lähetystyöryhmään valitaan kustakin
seurakunnan lähetyspiiristä yksi henkilö. Seurakuntaneuvoston edustajiksi työryhmään seurakuntaneuvosto valitsee Ari Malmin ja Jari Anderssonin.
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Seurakuntaneuvosto valitsee lähetysryhmän puheenjohtajaksi pastori
Mika Ostelan, joka on yhteydessä lähetyspiireihin ja kutsuu työryhmän
koolle.
Seurakuntaneuvosto valitsee diakoniatyöryhmän puheenjohtajaksi pastori Kalle Toivon.
Seurakuntaneuvosto valitsee diakoniatyöryhmän, jonka pääasiallinen
tehtävä on Ruokis-toiminnan toteuttamisen tukeminen, jäseniksi Merja
Ainasojan, Irja Gustafssonin, Sirpa Hyppösen ja Paula Mäkisen.
Työryhmät päättävät kokoontumisiinsa liittyvistä käytännöistä.
Seurakuntaneuvoston evästää työryhmiä, että seurakuntaneuvoston nimeämät jäsenet muodostavat työryhmien perusrungon, mutta työryhmät
voivat perustellusta syystä kutsua myös itse uusia jäseniä. Työryhmän
puheenjohtaja informoi asiasta seurakuntaneuvostoa.
Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Ei lapsiasiainvaikutuksia.
Tiedoksi: Lähetystyöstä vastaava työntekijä pastori Mika Ostela,
Ruokis-toiminnan vastaava työntekijä pastori Kalle Toivo, johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala.
Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti

-

valita lähetystyöryhmän puheenjohtajaksi pastori Mika Ostelan,
edustajikseen Jari Anderssonin ja Ari Malmin sekä päätti lisäksi, että
jokainen lähetyspiiri valitsee yhden edustajan lähetystyöryhmään.

-

valita diakoniatyöryhmän puheenjohtajaksi pastori Kalle Toivon ja
valita diakoniatyöryhmän jäseniksi Merja Ainasojan, Irja Gustafssonin, Sirpa Hyppösen ja Paula Mäkisen.

§7
Toiminnan arviointi seurakuntayhtymän tilinpäätöstä varten
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Seurakuntayhtymän tilinpäätöstä varten laadittava, Kaarinan seurakuntaa koskeva toiminnan arviointi ja sanallinen arvio menneestä vuodesta
ovat pykälän liitteinä 1 ja 2.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy toiminnan arviokseen ja sanalliseksi arviokseen liitteet 1 § 7 ja 2 § 7.
Ei muutoksenhakuoikeutta tai lapsiasiainvaikutuksia.
Tiedoksi: talous- ja kehittämispalvelut

Päätös:

Esityksen mukaan.

§8
Yhteisvastuukeräyksen seurakuntaan jäävän osuuden käyttö vuonna 2021
Johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala on valmistellut seuraavan esityksen seurakunnan omaan käyttöön jäävästä yhteisvastuukeräyksen
tuoton käyttämisestä:
”Vuoden 2021 yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena on vanhuusköyhyys. Omaan seurakuntaan jäävän osuuden, 20 prosenttia keräystuloksesta (noin 900 euroa), esitän käytettäväksi, koronatilanteesta riippuen, vähävaraisten vanhusten avustamiseen joko Ruokiksen yhteydessä tuoteavustuksella tai retkipäivän järjestämisellä heille.”
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2021
omaan seurakuntaan jäävä osuus käytetään esittelytekstissä johtavan
diakoniatyöntekijän esittämällä tavalla.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätöksellä ei ole lapsiasiainvaikutuksia.
Tiedoksi: johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala, talous- ja kehittämispalvelut

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§9
Tilojen luovuttaminen Kaarinan kirkolta Kaarinan kaupungille koronarokotusten antamista varten
Kaarinan kaupungin terveyspalvelut ottivat kirkkoherraan yhteyttä
19.1.2021 tiedustellakseen mahdollisuutta käyttää Kaarinan kirkkoa koronarokotteiden antamispaikkana.
Kirkkoherra pyysi ensin lisätietoja terveyspalveluilta ja sen jälkeen kävi
asiaa läpi neuvottelussa seurakunnan johtoryhmässä Anu Aarnivalan,
Minna Glansin, Tatu Kuoppalan ja Anna-Kaisa Leppäsen kanssa. Neuvottelussa todettiin asian olevan merkitykseltään suuri: pyyntöön suostumisella olisi mittavia vaikutuksia seurakunnan toimintaan useamman
kuukauden ajan; toisaalta se vahvistaisi huimasti seurakunnan asemaa
kaupungissa nostamalla lähes kirjaimellisesti ”kirkon keskelle kylää”
vuonna 2021 Kaarinassa. Tämä jälkimmäinen näkökulma todettiin johtoryhmässä niin tärkeäksi ja useiden seurakunnan keskeisten strategiatavoitteiden mukaiseksi, että kirkkoherra sai vahvistuksen näkemykselleen, että kaupungin terveyspalveluiden pyyntöön tulee vastata myöntävästi.
Kaarinan kaupungin terveyspalveluista kävi kolme viranhaltijaa katselmuksessa Kaarinan kirkossa 25.1.2021. Ryhmä totesi tilat toimiviksi ja
erinomaisesti rokotuskeskuksen tarpeisiin soveltuviksi. Lopullista päätöstä tai virallista pyyntöä Kaarinan kaupunki ei ole vielä kuitenkaan tehnyt. Siksi tässä kohdin seurakuntaneuvosto on tekemässä asiassa periaatepäätöstä seurakunnan osalta.
25.1.2021 katselmuksen perusteella kirkkoherra kirjasi ja ilmoitti kaupungille seuraavia näkökohtia, joihin pohjaten tilojen mahdollista vuokrausta on syytä viedä eteenpäin:
Vuokrattavat tilat ovat kirkkosali, kirkkosalin sivuhuone eli kokoushuone,
eteisaula ja eteisaulan WC-tilat. Tiloista tehdään vuokrasopimus. Vuokrataso on sama kuin seurakunnan vuokratessa koulun väistötiloja Kaarinan kaupungille 2018. Kaupunki vastaa näissä vuokraamissaan tiloissa
turvallisuudesta. Rokotustila on sakraalitila, jonka uskonnollisia symboleja ei voi peittää. Kaupunki tuo paikalle omat lukolliset jääkaapit
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rokotteita varten. Seurakunta vastaa eteisaulan ja WC-tilojen siivouksesta. Kaupunki vastaa kirkkosalin ja kokoushuoneen siivouksesta.
Rokotusten kestoksi on arvioitu 15 viikkoa, päivässä Kaarinan kirkolla
kävisi 500 ihmistä rokotettavana. Kaarinassa ei olisi muuta rokotuspaikkaa. Toisaalta kaikki riippuu rokotteiden saatavuudesta, joten mitään
varmaa aikataulua ei pystytä tekemään.
Rokotusten pitäisi olla ohi kesään mennessä, mutta seurakunnan on
syytä varautua siihen, etteivät ne ole. Katariinanseurakunta on luvannut
Varissuon kirkon ja Tuomiokirkkoseurakunta tuomiokirkon Kaarinan
seurakunnan konfirmaatioita varten. Muu Kaarinan seurakunnan toiminta keskittyisi rokotustoiminnan ollessa käynnissä Kuusiston kirkkoon, Kaarinan kirkon seurakuntasaliin ja alakertaan, Poikluomaan ja
Littoisten seurakuntataloille. Huomattakoon, että korona-ajan jatkuessa
keväällä 2021 ei ole varmuutta, onko kokoava toiminta missä laajuudessa ylipäätään mahdollista.
Seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelut suhtautuu positiivisesti tilojen
vuokraamiseen.
Kaarinan kaupunki on pyytänyt, että asiaa käsiteltäisiin ei julkisena
asiana, koska kyse on heidän puoleltaan vasta valmisteluvaiheessa olevasta asiasta.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy omalta osaltaan esittelytekstissä nimettyjen Kaarinan kirkon tilojen väliaikaisen vuokraamisen Kaarinan kaupungille koronarokotusten antamista varten.
Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran päättämään kirkkoherran
päätöspöytäkirjalla vuokrasopimuksen yksityiskohdista Kaarinan seurakunnan osalta. Seurakuntaneuvostolla on otto-oikeus päätöspöytäkirjaan. Varsinaisen vuokrasopimuksen solmii seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelut.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätöksellä on lapsiasiainvaikutuksia siltä osin, kuin se hankaloittaa
seurakunnan kasvatustyön toteuttamista.
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Tiedoksi: kiinteistöpalvelut
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 10
Ilmoitusasioita
- yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat
nähtävissä seuraavalla verkkosivulla https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
- Kaarinan seurakunnan työntekijätilanne
- Kaarinan seurakunnan jäsenmäärä ja muutokset -tilasto

§ 11
Muut asiat
§ 12
Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 12.

§ 13
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen

Tatu Kuoppala

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Jari Andersson

Raimo Erkkilä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2021 – __.__.2021 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.2021 – __.__.2021.
_________________________
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Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

