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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous 5/2021
Aika:

Keskiviikko 26.5.2021 klo 18.00

Paikka:

Teams-kokous

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja

Erkkilä, Raimo

jäsen

Gustafsson, Irja

jäsen

Kouki, Ville

jäsen

Laitinen, Johanna

jäsen

Lehtonen, Mirkka

varapuheenjohtaja

Malmi, Ari

jäsen

Mäkinen, Paula

jäsen

Peltonen, Kaarina

jäsen, saapui 18.06

Ranne, Maria

jäsen

Rantala, Anniina

jäsen

Seivästö, Anne

jäsen

Tiainen, Minna

jäsen

Vaiste, Marja

jäsen

Aaltonen, Anitta

varajäsen

Kuoppala, Tatu

sihteeri

Andersson, Jari

jäsen

Poissa:

§ 58
Kokouksen avaus
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Puheenjohtaja piti alkurukouksen ja avasi kokouksen.

§ 59
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 60
Pöytäkirjantarkastajat
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Ranne ja Anniina Rantala.

§ 61
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 62
Seurakuntayhtymän talousarvio 2022 / investointiesitysten tekeminen
Esitys:

Seurakuntaneuvosto tekee seuraavan investointiesityksen:
Littoisten seurakuntatalon tulevaisuuteen liittyvät ratkaisut ovat olleet
seurakuntayhtymän investointisuunnitelmassa mukana jo usean vuoden
ajan. Kaarinan seurakuntaneuvosto esittää kaavatyön aloittamista Kaarinan kaupungin kanssa sekä suunnittelumäärärahan varaamista vuoden 2022 talousarvioon. Suuren tontin kehittäminen pääosin asuntorakentamiskäyttöön avaa samalla mahdollisuuden myös lapsille ja nuorille
tarkoitetun, nykyistä pienemmän seurakuntatilan rakentamiselle.
Nykyinen rakennus on tullut käyttöikänsä päähän. Talon käyttöaste on
erittäin korkea keskittyen lapsi-, perhe-, nuoriso- ja partiotyön toimintoihin.
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Tiedoksi: kiinteistöpalvelut
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23. luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä Littoisissa toimintatilojen tarve
kumpuaa nimenomaan lasten ja nuorten tarpeista.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 63
Diakoniatyön leirien ja retkien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat
Johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala on valmistellut suunnitelman
työalan leirien ja retkien ohjelma- ja turvallisuusvastaavista.
Suunnitelma leirien ja retkien osalta pitää sisällään luonnollisesti korona-varauksen.
- 29.5. liikuntapäivä yhden vanhemman perheille Ruissalo, Turku, Anu
Aarnivala
- 7.6. liikuntailta yhden vanhemman perheille Kuuvuoren kenttä, Turku,
Anu Aarnivala
- 13.-20.6. Koronasta kuntoon -leiri yhden vanhemman perheille Vuontispirtti, Muonio, Anu Aarnivala
- 9.9. omaishoitajien ja hoidettavien retki, Mia Virtanen
- Syksyllä vapaaehtoisten retki, äitiysvapaasijainen
-5.-7.10. opintopiirin matka Valamo, Heinävesi, Anu Aarnivala
- 13.-14.10. yhden vanhemman perheitten syyslomamatka Ähtäriin ja
Tuuriin, Anu Aarnivala
- 1.12. opintopiirin jouluretki, Mia Virtanen
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää ohjelma- ja turvallisuusvastaavista esittelytekstin mukaisesti.
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Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23. luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, sillä osa retkistä ja leireistä on lapsiperheille.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 64
Poikkeukset jumalanpalveluksissa kesällä 2021
Kirkkojärjestyksen mukaan päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan
kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita,
seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään (Kirkkojärjestys 2. luku 2 §).
Kaarinan kirkko on kesän 2021 vuokrattuna rokotuskeskukseksi Kaarinan terveyspalveluille.
Kaarinan seurakunnan konfirmaatiot järjestetään Turun hautausmaan
Ylösnousemuskappelissa koronarajoitusten mahdollistamalla tavalla.
Konfirmaatiot striimataan käyttäen ulkopuolista palveluntarjoajaa.
Päiväjumalanpalvelukset toimitetaan aina klo 10 Kuusiston kirkossa. Tilaisuuksien avoimuus ynnä muut järjestelyt toteutetaan koronarajoitusten mahdollistamalla tavalla.
Yllä olevasta on tarkoitus poiketa kahtena sunnuntaina:
1.8.2021 Piispanpäivien jumalanpalvelus Kuusiston kirkossa klo 12.30
22.8.2021 Jumalanpalvelus linnanraunioilla klo 12.30
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esittelytekstin mukaisen jumalanpalvelussuunnitelman ja sen sisältämät kaksi poikkeusta päiväjumalanpalvelusten alkamisaikoihin/pitopaikkaan.
Lisäksi se valtuuttaa kirkkoherran hankkimaan Ylösnousemuskappelin
konfirmaatioihin tarvittavan striimauspalvelun ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

5/2021
33

Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 65
Joulukalenterihankkeeseen osallistuminen
Kirkkoherrojen kokous yhdessä seurakuntayhtymän viestintäpalvelujen
kanssa on suunnitellut joulukalenterin lähettämistä kaikille seurakunnan
jäsenille tai vaihtoehtoisesti kaikkiin kotitalouksiin, joihin Lilja-lehti jaetaan. Pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymissä vastaavasta hankkeesta on hyviä kokemuksia.
Alhaalla esitetyt hinnat ovat suuntaa antavia. Valmistus-, painatus- ja
jakelutarjoukset saadaan vasta myöhemmin, nyt tehty arvio on laadittu
Espoon seurakuntayhtymän kokemuksen perusteella ollen 41 senttiä
per kalenteri.
Seurakuntayhtymän osuus kustannuksista on 25 %. Loput kulut jaetaan
seurakuntien kesken jäsenmäärän mukaisesti, jolloin Kaarinan seurakunnan kustannukseksi muodostuisi noin 5.300 euroa.
Kotitalouksiin kalentereita jaetaan vain yksi kappale, eli jäsenmäärä on
vain tapa jakaa kustannukset. Varsinaista seurakunnittaista kotitalouksien määrää ei tiedetä.
Esitys:

Kaarinan seurakunta osallistuu joulukalenterihankkeeseen esittelytekstissä kerrottujen ennakkotietojen mukaisesti.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 66
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön päivittäminen
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Kirkkolain muutos koskien sähköisiä kokouksia astui voimaan
17.3.2021. Kirkkolain 7.luvun 3 § kuuluu näin:
Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa
(sähköinen kokous).
Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat
keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Sähköisessä kokouksessa seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla.
Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö tulee päivittää
huomioiden sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain kohta.
Samalla kertaa esitetään pidennettäväksi sitä aikaa, joksi kirkkoherra
voi ottaa sijaisen tai muun määräaikaisen viranhaltijan/työntekijän.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy osaltaan liitteen 1 § 66 mukaisen seurakuntaneuvoston päivitetyn ohjesäännön ja lähettää sen tuomiokapituliin
vahvistettavaksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 67
Ilmoitusasiat
- Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
- Seurakuntaneuvoston syksyn 2021 kokousajat: 15.9. /13.10. / 10.11.
/ 21.12.
- Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
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- Kuusiston kirkko aloittaa tiekirkkona juhannuksen jälkeisenä maanantaina 28.6. Kirkko on avoinna sunnuntaista perjantaihin klo 1116. Lauantaisin suljettu.
- Hovirinta pääkirkkona 30 vuotta ym. -juhla 13.11.2021

§ 68
Muut asiat

KAARINAN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN HENKILÖSTÖTILANNE
Keskusteltiin diakoniatyön henkilöstötilanteesta ja sijaistarpeesta. Kirkkoherra totesi, että keskusteluja on käyty ja tällä hetkellä näyttää siltä,
että diakoniatiimiin saadaan nopeallakin aikataululla hankittua viransijainen jakamaan diakonien työtaakkaa.

§ 69
Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 69.

§ 70
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21.
Kokouksen puolesta:
Ville Niittynen, puheenjohtaja
Tatu Kuoppala, sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Maria Ranne, pöytäkirjantarkastaja
Anniina Rantala, 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.
Maj Röyskö, seurakuntasihteeri

