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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikko 27.3.2019 klo 18.00

Paikka:

Poikluoman srk.talo

Läsnä:

Niittynen, Ville
Andersson, Jari
Gustafsson, Irja
Kouki, Ville
Laitinen, Johanna
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Mäkinen, Paula
Peltonen, Kaarina
Ranne, Maria
Rantala, Anniina
Seivästö, Anne
Tiainen, Minna
Vaiste, Marja
Tuominen, Juha
Kuoppala, Tatu

Poissa:

Erkkilä, Raimo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
poistui klo 19.30
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
sihteeri

§ 31
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtaja luki päivän tekstin ja veisattiin virrestä 50.
§ 32
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 33
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirkka Lehtonen ja Ari Malmi.
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§ 34
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

§ 35
KIINTEISTÖPALVELUJEN AJANKOHTAISET ASIAT
Isännöitsijä Minna Heiskanen on kutsuttu kokoukseen keskustelemaan
Kaarinan seurakunnan kiinteistöihin liittyvistä asioista.
Edellisessä kokouksessa seurakuntaneuvosto listasi käsiteltäviksi asioiksi muun muassa seuraavat:
Kaarinan kirkon ulkovalaistus: Valoa toivotaan lisää Kaarinan kirkon pihaan. Varsinkin
syksyisin piha on hämärä ja pimeä. Toivotaan suunnitelmaa pihavalaistuksen uusimisesta.
Kuusiston kirkon hautausmaa: Kuusiston kirkon Räfnäsintien puoleiselta parkkipaikalta
ei ole tällä hetkellä kulkuväylää tai pääsyä hautausmaalle. Portaat ja mahdollinen luiska
helpottaisivat pääsyä hautausmaalle.
Littoisten seurakuntatalo: Käyttöaste on noussut kovasti. Mikä on Littoisten seurakuntatalon tulevaisuus? Mitä remonttisuunnitelmia talolle on?
Mitä tehdään ja milloin? Mikä on pannuhuoneen tilanne? Vesivahingon korjaus.
Kuusiston kirkon paloturvallisuus: Onko kirkko paloturvallinen?
Kaarinan kirkon hätä poistumistie: Kaikki hätäpoistumisovet kirkkosalissa ovat aulan
puolelle. Onko poistumistie toteutettavissa kirkon päädyn osalta.
Kaarinan kirkkojen virsikirjat: Kirkkoihin tarvitaan isotekstisiä virsikirjoja. Samoin näköongelmaisten virsikirjoja olisi hyvä olla kummassakin kirkossa muutama. Kyse on esteettömyydestä.
Kaarinan kirkon parkkipaikka: Tänä talvena ollut parkkipaikalla erityisen liukasta. Mikä
osa parkkipaikasta on Kaarinan kirkon oma?
Papinholman lentopallokentän kunnostus ja avaimet.

Esitys:

Keskustellaan isännöitsijän kanssa ja merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 36
STRATEGIATYÖN ALOITTAMINEN
Kirkkoherra esittelee alkavan strategiatyön tausta-aineistoa.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 37
SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEKSI 2019 OSOITTAMAN VIESTINTÄRAHAN KÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksymässään talousarviossa osoittanut
Kaarinan seurakunnalle vuodelle 2019 ylimääräisen määrärahan viestintään käytettäväksi. Summa on määritetty siten, että se mahdollistaisi 50
% viestintäsihteerin palkkaamisen vuodeksi (20.953 €).
Seurakunta voi kuitenkin käyttää määrärahan muullakin tavoin kuin
henkilön palkkaamiseen, kunhan käyttö liittyy viestintään.
Kaarinan seurakunta on jo aikaisemmin tehnyt strategiansa mukaisesti
henkilöstöpanostuksia viestintään noin puolen viran verran. Sen vuoksi
ei ole perusteltua palkata tässä kohdin ketään, varsinkaan kun kyse olisi
todennäköisesti väliaikaisesta ja lyhyestä alle vuoden työsuhteesta.
Viestintärahan käytöstä on sen sijaan laadittu seuraava suunnitelma:
Viestinnän koulutuspalvelujen hankinta koko henkilöstölle
sekä erikseen viestintätiimille

5.000 €

Viestinnän sisältöjen ostopalvelut

4.000 €

Ilmoituskulujen lisäys ja mahd. seurakuntaliite

3.000 €

Valokuvauspalvelut / srk:n kuva-arkisto

2.000 €

Taittopalvelut esitteisiin

5.000 €

Editointipalvelut some-viestintään

1.000 €

Messuständin/-telttakatoksen hankinta

1.000 €

Seurakunnan laadittua suunnitelman viestintärahan käytöstä, yhteinen
kirkkoneuvosto tekee päätöksen määrärahan vapauttamisesta seurakunnan käyttöön.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy viestintämäärärahan käytön esittelytekstin
mukaisesti.
Päätöksellä ei ole lapsiasiainvaikutuksia.
Tiedoksi: yhteinen kirkkoneuvosto
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 38
LIITTYMINEN ST OLAV WATERWAYS – VERKOSTOON
Pyhän Olavin (k. 1030) Polut on pohjoismainen pyhiinvaellus-reitistö.
Reittejä on eri puolilla Skandinaviaa ja kaikkien reittien päätepiste sijaitsee Trondheimissa Pyhän Olavin haudalla.
Suomen liittämistä mukaan kyseiseen reitistöön on kahden vuoden ajan
valmistellut yhdistys nimeltä Olofsleder i Finland rf – Suomen Olavinreitit ry (kotisivut: https://stolavwaterway.com/fi/). Hankkeessa ovat olleet mukana myös Åbo Akademi ja Yrkehögskolan Novia.
Suomessa kulkevaksi reitiksi on tässä vaiheessa muodostumassa Turun
tuomiokirkolta Ahvenanmaan Eckeröhön johtava reitti, jonka nimenä on
St Olav Waterway.
St Olav Waterway kulkee manner-Suomessa neljän seurakunnan läpi:
Turun tuomiokirkkoseurakunnan, Turun Henrikinseurakunnan, Kaarinan
seurakunnan ja Paraisten seurakunnan. Olofsleder i Finland rf – Suomen
Olavinreitit ry on tämän vuoksi kutsunut Kaarinan seurakunnan mukaan
toimintaan ja yhdistyksen jäseneksi.
Hankkeeseen mukaan lähteminen voisi Kaarinan seurakunnan osalta sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:
*Pyhiinvaeltajille tarkoitetun, kesällä auki olevan huoltopisteen perustaminen Papinholmaan tai Kuusiston kirkolle.
*Kerran tai kaksi kesässä toteutettavan opastetun pyhiinvaelluksen järjestäminen. Esimerkiksi Kuusiston kirkolta Paraisille/Nauvoon/Korppooseen. Olofsleder i Finland rf –
Suomen Olavinreitit ry ry markkinoisi omasta puolestaan kyseistä Kaarinan seurakunnan vastuulla olevaa tapahtumaa.
*Hankkeen esillä pitäminen seurakunnan viestinnässä ja Kaarinan seurakunnan profiloituminen St Olav Waterway –seurakunnaksi.
*Seurakunnan partiolippukuntien mukaan ottaminen hankkeen eri vaiheissa ja toiminnan
kehittäminen ja yhteistyön syventäminen sitä kautta.
*Kuusiston kirkon muuttaminen Tiekirkoksi vuonna 2020. Tiekirkkotoiminta ei sinänsä liity pyhiinvaellukseen, mutta Tiekirkko-toiminta ja St Olav Waterway –toiminta voitaisiin
toteuttaa osin samoja resursseja käyttäen, esimerkiksi Kuusiston kirkolle oppaiksi palkattavien koululaisten/partiolaisten kautta.

Seurakunnille mukaan lähteminen tarkoittaa yhdistyksen jäsenmaksun
maksamista. Se on 100 € + 0,05 senttiä per seurakunnan jäsen. Kaarinan
osalta tämä tarkoittaa 950 €:n vuosimaksua. Summaa voi pitää korkeana.
Tänä keväänä St Olav Waterway tarkoittaisi Kaarinan seurakunnan osalta kahta asiaa: Työntekijöille ja vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuutta
osallistua Turun kristillisen opiston pyhiinvaellus-koulutusviikonloppuun 5.4.-7.4. (hinta 80 €). Toisekseen 24.5. St Olav Waterway avataan juhlavasti ja virallisesti Turun Tuomiokirkolla ja 25.5. starttaa pyhiinvaellus Turusta Trondheimiin. Tälle 25.5. alkavalle pyhiinvaellukselle kutsutaan mukaan Kaarinan seurakuntalaisia siten, että kukin voi kävellä haluamansa matkan, esimerkiksi Tuomiokirkolta Kaarinan kirkolle.
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että Kaarinan seurakunta on valmis liittymään St Olav Waterway verkostoon ja Olofsleder i Finland rf – Suomen
Olavinreitit ry yhdistyksen jäseneksi.
Lisäksi seurakuntaneuvosto päättää, että Kaarinan seurakunta alkaa valmistella Kuusiston kirkon muuttamista Tiekirkoksi vuonna 2020.
Voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätöksellä on lapsiasianvaikutuksia siltä osin kuin se koskee nuorisotyötä ja partiotyötä sekä mahdollistaa kesätöiden tarjoamisen koululaisille.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 39
SEURAKUNTAMATKA PALAMUSEN YSTÄVYYSEURAKUNTAAN
Seurakuntaneuvosto on kerran vaalikaudessa tehnyt perinteisesti opintomatkan. Uuden seurakuntaneuvoston työn alettua matkan järjestäminen
toimikauden alkupuolella on perusteltua.
Ystävyysseurakuntamme Palamuse juhlii seurakunnan 785vuotissyntymäpäiviä 23.8.-25.8.2019.
Palamusen seurakunta on lähettänyt Kaarinan seurakunnalle lokakuussa
2018 kutsun ja samalla toivonut erityisesti lauluryhmän tuloa esiintymään 23.8. iltatilaisuuteen. Kaarinan seurakuntaneuvosto on tämän
vuoksi jo joulukuussa 2018 osoittanut musiikkityön budjettiin ylimääräisen 1.900 € määrärahan Cantilena-kuoron matkaa varten.
Pastori Urmas Oraksen lähettämä kutsu sisälsi mm seuraavaa:
Tänä sunnuntaina meillä kokoontui kirkkoneuvosto (juhatus) ja pohdiskeltiin lähitulevaisuuden tapahtumia. Eniten oli puhetta ensi vuodesta, kun täyttyy 785 vuotta Palamusen
ensimaininnasta (v. 1234).
Sen johdosta on vuoden huipputapahtuma seurakuntamme nimipyhimyksen Bartholomeuksen muistopäivän läheinen viikonloppu 23.-25.elokuuta 2019.
Kutsumme vieraita kaikista ystävyysseurakunnista: Ikaalisista, Kaarinasta sekä Gardingista.
Juhla alkaa iltapäivällä perjantaina, 23.8. Vieraillaan hautausmaalla ja pidetään hartaus
kirkossa.
24.8. pidetään yhteistyöpalaveri aamupäivällä, tutustutaan museoon joka uusittuna avataan 7.12.2018, istutetaan muistopuu kirkon pihalle ja nauttitaan kirkkokonserttia.
Sunnuntain jumalanpalvelukseen kutsumme arkkipiispan (tai piispan, jos arkkipiispa ei
pääse tulemaan).
Odotamme siis Kaarinan seurakunnan edustusta tähän juhlaan: te kaikki tätä ystävyyssuhdetta hoitaneet, kirkkoherra ja muut seurakunnan kantavat ihmiset.
Paljon Jumalan siunausta Kaarinan kansalle!

Työntekijöille ja luottamushenkilöille suunnattu matka Palamuseen on
viimeksi järjestetty syyskuussa 2017. Silloin kustannus per mukaan lähtijä oli 315 €. Yhteishinnaksi voi tällä kertaa arvioida muodostuvan
maksimissaan 13.200€ (40 henkeä), mutta se tarkoittaisi sitä, että Canti-
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lenan lisäksi kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt lähtisivät mukaan.
Viimeksi osallistujaprosentti oli kuitenkin vain 70 %.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntamatkan järjestämisestä Palamuseen esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.
Lisäksi työntekijöille päätetään maksaa virkaehtosopimuksen mukainen
päiväraha kotimaan päivärahan suuruisena.
Kustannuksista 1.900€ katetaan musiikkityön kustannuspaikalta
(1092200220) ja loput seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta
(1092900810).
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Ei lapsiasiainvaikutuksia.
Tiedoksi: Cantilena-kuoro kanttori Terttu Jussilan kautta, työntekijät.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 40
ILMOITUSASIOITA
1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
2. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat
3. Strategiapäivät Kaarinan kirkolla 30.3.2019 klo 9.30-16.00 sekä Hus
Lindmanissa 30.5. klo 13-17.
4. Arkkipiispan visitaatio Kaarinan kirkolla 10.4.2019 klo 16-20.
5. Piispanpäivät 18.8.2019 Kuusiston kirkolla.
6. Jaettiin seurakunnan luottamushenkilön kirja ja vuositilasto 2018

§ 41
MUUT ASIAT

§ 42
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1 § 42.

§ 43
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45
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Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Tatu Kuoppala
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Mirkka Lehtonen
pöytäkirjantarkastaja

Ari Malmi
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2019 – __.__.2019 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.2019 – __.__.2019.
_________________________
Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

