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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikko 24.4.2019 klo 18.00

Paikka:

Poikluoman srk.talo

Läsnä:

Niittynen, Ville
Andersson, Jari
Erkkilä, Raimo
Gustafsson, Irja
Kouki, Ville
Malmi, Ari
Peltonen, Kaarina
Ranne, Maria
Rantala, Anniina
Vaiste, Marja
Ketoja, Jasmin
Laaksonen, Lea
Tuominen, Juha
Yliniskala, Iida

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Kuoppala, Tatu

sihteeri

Poissa:

Laitinen, Johanna
Lehtonen, Mirkka
Mäkinen, Paula
Seivästö, Anne
Tiainen, Minna

§ 44
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virrestä 105.

§ 45
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 46
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Ranne ja Anniina Rantala.

§ 47
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 48
POIKKEUKSET JUMALANPALVELUKSISSA LOPPUVUONNA 2019
Kirkkojärjestyksen mukaan päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan
kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita,
seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään.
Suunnitelman mukaan Kaarinan kirkossa ei olisi jumalanpalvelusta lainkaan seuraavina sunnuntai- / pyhäpäivinä:
19.5.2019 Kaatuneitten muistopäivä. Jumalanpalvelus Kuusistossa klo
10.00
30.5.2019 Helatorstai. Suvivirsikirkko Tuomiokirkkotorilla klo 12.00.
Yhteiskuljetus Piikkiön seurakunnan kanssa.
22.6.2019 Jumalanpalvelus Kuusistossa klo 10.00.
4.8.2019 Kansanlaulukirkko Kuusistossa klo 12.30.
18.8.2019 Piispanpäivien jumalanpalvelus Kuusiston kirkossa klo 12.30.
13.10.2019 Syyslaulumessu Kuusistossa klo 12.30.
2.11.2019 Pyhäinpäivän jumalanpalvelus Kuusistossa klo 12.30.
6.12.2019 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kuusistossa klo 10.00.
26.12.2019 Tapaninpäivän jumalanpalvelus Kaarinassa klo 17.00.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy esittelytekstin mukaiset poikkeukset kesän päiväjumalanpalveluksiin.
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Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 49
OSALLISTUMINEN LAIUSEN SEURAKUNNAN 700-VUOTISJUHLIIN
Kaarinan seurakunnan toinen ystävyysseurakunta Virossa, Laiunen, täyttää toukokuussa 700 vuotta. Laiusesta on tullut seuraava kutsu osallistua
heidän juhlapäiväänsä:
INVITATION
We are glad to invite you to participate in Estonian Evangelical Lutheran Church's Laiuse Püha Jüri congregation 700th anniversary of first mentioning.
The event will be held on the 18th of May 2019 at Laiuse church. The beginning of
worship is 13.00 and gathering afterwards until 16.00.
Worship service is with holy communion, sermon by bishop Joel Luhamets, confession
speech by dean of Tartu deanery, Ants Tooming.
Musical performer is “Vox Clamantis” conductded by Jaan-Eik Tulve.
Greetings and speeches by local government (Jõgeva) representative Aare Olgo and if
you will participate then we gladly also kindly expect that also from your behalf.
After the worship service will be planting an-oak tree to church park due to „Republic
of Estonia 100th anniversary“. Afterwards coffee and birthday cake to guests.

Seurakuntayhtymä on pyytänyt selvittämään Kaarinan seurakunnan nimissä annettavan vuosittaisen avustuksen jakamisperusteita seuraavaa
budjetti-valmistelua varten. Jogevan kaupungin/maakunnan organisaatiouudistukset ja kirkollisen tilanteen muutokset alueella on tärkeä selvittää jatkoa silmällä pitäen.
Kun tähän samaan kevääseen on nyt saapunut seurakuntaan kutsu, on
erityisen perusteltua käydä Laiusessa vierailulla: neuvottelut avustamisen tulevaisuudesta ja osallistuminen juhlaan hoituvat yhdellä käynnillä.
Koska elokuussa on tarkoitus järjestää iso seurakuntamatka naapuriin,
Palamuseen, niin tässä kohdin riittänee pienempi osallistuminen.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että Kaarinan seurakunnasta Laiusen juhlaan osallistuvat kirkkoherra ja kappalainen Tatu Kuoppala.
Samalla he käyvät esittelytekstissä kuvatun neuvottelun avustustoiminnan tulevaisuudesta.
Virkamatka toteutetaan ajalla 17.5. – 18.5.2019. Lauttamatkojen lisäksi
matkaan sisältyy yöpyminen Tallinnassa. Päivärahat maksetaan ulko-
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maanpäivärahana. Matka tehdään omalla henkilöautolla. Kustannusarvio
noin 1.200 €.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 50
SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LÄHETYSJÄRJESTÖJEN VUOSIJUHLILLE/-KOKOUKSIIN
Lähetystyöryhmä on suunnitellut edustajien lähettämisen lähetysjärjestöjen vuosijuhlille/-kokouksiin seuraavasti:
SLS, Jyväskylä 17.-19.5.2019 / Leena Leino & Sirkka Vepsä
Kansanlähetys, Ryttylä 5.-7.7.2019 / Arja Kurokallio & Marja Elonsalo
Kylväjä, Hyvinkää, 14.-16.6.2019 / Veikko Mäenpää
Suomen Pipliaseura, Jyväskylä 18.5.2019 / Leena Rantakokko
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää lähettää seurakunnan edustajat lähetysjärjestöjen vuosijuhlille/-kokouksiin esittelytekstin mukaisesti.
Edustajille maksetaan matkakulut julkisten kulkuneuvojen mukaan, majoitus, päivärahat ja osallistumismaksut.

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

Esityksen mukaan.

§ 51
KAARINAN SEURAKUNNAN TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2018
Esityslistan liitteenä lähetetään työalojen toimintakertomukset vuodelta
2018.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy toimintakertomukset.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

4/2019 Tark:

___
___

29

§ 52
LAPSIASIAHENKILÖIDEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2019 – 2022
Seurakunnan lapsiasiahenkilöinä vuosina 2015 – 2018 ovat toimineet
Minna Tiainen ja Jaana Engström. Seurakuntaneuvosto on pitänyt tärkeänä, että lapsiasiahenkilöitä nimettäisiin aina kaksi ja että kyseisen
työparin muodostaisivat yksi luottamushenkilö ja yksi viranhaltija.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee Kaarinan seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi
toimikaudeksi 2019 – 2022 keskuudestaan yhden luottamushenkilön sekä lapsi- ja perhetyönsihteeri Jaana Engströmin.

Lapsivaikutusten arviointi: Lapsiasiahenkilöiden nimeäminen lisää lasten oikeuksien toteutumista seurakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto.
Päätös:

Seurakuntaneuvosto valitsi Kaarinan seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi
toimikaudeksi 2019 – 2022 lapsi- ja perhetyönsihteeri Jaana Engströmin
ja Minna Tiaisen.

§ 53
LÄHETYS- JA DIAKONIATYÖN LEIRIEN JA RETKIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT
Lähetys- ja diakoniatyö on suunnitellut tälle vuodelle leirit/retket sekä
niille turvallisuusvastaavat seuraavasti:
24.4. Opintopiirin retki Hämeenlinnaan / Kalle Toivo
22. - 23.5. Omaishoitajien ja hoidettavien leiri Sinappi / Mia Virtanen
3.6. Lähetystyön retki Nauvoon / Mika Ostela
5.6. Omaishoitajien retki Rosalaan, Kemiöön / Mia Virtanen
6.6. Eläkeläisten retki Rosalaan, Kemiöön / Anu Aarnivala
27.11. Opintopiirin retki Maarian kirkkoon / Kalle Toivo
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy turvallisuusvastaavat esittelytekstin mukaisesti.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 54
DIAKONIATYÖN VAPAAEHTOISTEN MATKA GDANSKIIN LOKAKUUSSA 2019
Matka-idean tausta ja matkan tavoitteet
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Kaarinan seurakunnan diakoniatyön toiminnassa on mukana useita eri
tehtäviin omistautuneita vapaaehtoisia, joiden monipuolinen ja pitkäaikainen työpanos on hyvä huomioida. Vapaaehtoistyöstä vastaava viranhaltija Anna-Kaisa Leppänen on kartoittanut vapaaehtoisten näkemyksiä
ja kahden vuorokauden matka Gdanskiin suoraan Turusta on saanut eniten suosiota.
Kaarinan seurakunnassa vapaaehtoisten matkoja on tehty vähän, vaikka
seurakuntayhtymän muissa seurakunnissa on perinteitä vapaaehtoisten
ulkomaanmatkoista. Kaarinan seurakunnassa on kotimaan retkiä kyllä
järjestetty, mutta muun muassa hyvät kokemukset lähiseurakunnista saivat vapaaehtoisemme kallistumaan ulkomaanmatkaan.
Ulkomaanmatkoista ei ole tarkoitus muodostua osa tavanomaista toimintaa, mutta tässä tapauksessa vapaaehtoisten matka on perusteltu. Suuri
osa ahkerista vapaaehtoisistamme on jo iäkkäitä ja heille matkan ajankohta tänä vuonna mahdollistaa osallistumisen. "Joskus tulevaisuudessa"
tapahtuvaan matkaan on iäkkään ihmisen jopa mahdotonta sitoutua. Iäkkäämpien ja kokeneempien vapaaehtoisten voidaan myös huomioida sitouttavan uusia vapaaehtoisia. Näin matkan tarkoitus, vapaaehtoisuuteen
kannustaminen ja vapaaehtoistyön inspirointi, saadaan toteutettua mahdollisimman hyvin.
Ruokis-toiminta on tuonut diakoniaan uusia vapaaehtoisia, jotka on hyvä
sitouttaa mukaan vapaaehtoistyöhön. Matkalla on hyvä ryhmäyttää vapaaehtoisia ja lisätä vapaaehtoisten "työalat" ylittävää me-henkeä ja yhdessä tekemistä. Erilainen ympäristö, laadukas ohjelma ja yhteinen hartauselämä mahdollistavat motivoivan kokonaisuuden.

Matkaohjelma
1.päivä:
Lähtö Kaarinasta Turun lentoasemalle
Lento Gdanskiin, kuljetus Hotellille
Hotellilta ruokailemaan vanhaan kaupunkiin ryhmänä
Yhteinen seminaari hotellissa (ryhmäytyminen ja tutustuminen, luento ja
va paaehtoistyön kartoitus) + Hartaus
Tutustumista Gdanskin vanhan kaupungin kirkkoihin
2.päivä:
Aamuhartaus
Retki Sopottiin
Sopotissa tutustumista nähtävyyksiin ja katolisen kirkon auttamistyöhön
paikallisessa kirkossa. Lounas kohteessa.
Iltapäivällä pysähdys ostoskeskukseen.
Ohjelma hotellilla (käsitellään mm. vapaaehtoistyön kokemuksia)
3.päivä:
Aamiainen hotellilla
Bussikierros ennen matkaa lentokentälle
Lento Turkuun
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Matkan tiedot ja kustannukset
Matkajärjestelyt hoitaa Forte Travel Kaarinasta.
Matkahinta n. 300 €/hlö
(hinta selviää lopullisesti, kun varaus varmistetaan) n. 22 hlöä *300 €
__________________
yht. 6.600 €
Osallistujilta kerätään osallistumismaksu noin 150,00€
20*150€ = 3.000 €
Loppuosa matkasta maksetaan (n. 3.600 €) Kaarinan seurakunnan diakonian vapaista varoista (kustannuspaikka 1992410107 YL diakoniatyö).
Lisäksi päivärahat 2 työntekijää 56 euroa x 2 = 224€
Seurakuntapastori Kalle Toivo toimii matkalla oppaana ja vastaa matkaan liittyvistä koulutus- ja hartausosioista. Toisena työntekijänä ja matkanjohtajana sekä turvallisuusvastaavana toimii diakoniatyöntekijä Anna-Kaisa Leppänen.
Matkalle laaditaan yksityiskohtainen turvallisuussuunnitelma.
Matkan toteutuminen edellyttää 15 lähtijää. Työntekijöiden lisäksi maksimimäärä osallistujia on 22 henkeä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan vapaaehtoisille suunnatun
matkan Gdanskiin esittelytekstissä kuvatun mukaisena.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 55
ILMOITUSASIOITA
1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
2. Strategiapäivä ja toukokuun seurakuntaneuvoston kokous Hus
Lindmanissa 30.5. klo 13-17. Sitä ennen mahdollisuus osallistua Suvivirsi-kirkkoon Tuomiokirkkotorilla.
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§ 56
MUUT ASIAT

§ 57
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1 § 57.

§ 58
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45
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 __.__.2019 – __.__.2019 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.2019 – __.__.2019.
_________________________
Maj Röyskö
Seurakuntasihteeri

