KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

6/2019 Tark:

___
___

39

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikko 25.9.2019 klo 18.00

Paikka:

Kaarinan kirkko

Läsnä:

Niittynen, Ville
Andersson, Jari
Gustafsson, Irja
Kouki, Ville
Laitinen, Johanna
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Mäkinen, Paula
Ranne, Maria
Rantala, Anniina
Seivästö, Anne
Tiainen, Minna
Tapper, Keijo
Pihlaja, Kalevi
Kuoppala, Tatu

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja § 80
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
sihteeri

Poissa:

Erkkilä, Raimo
Peltonen, Kaarina
Vaiste, Marja

jäsen
jäsen
jäsen

§ 73
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
§ 74
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 75
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Andersson ja Irja Gustafsson.
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§ 76
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 77
VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVIEN SÄÄSTÖJEN KÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan tehnyt talousarviomuutoksen, jonka mukaan Kaarinan seurakunnalta vuonna 2018 käyttämättä
jääneet varat, 194.344 €, osoitetaan Kaarinan seurakunnan käytettäväksi
vuonna 2019.
Seurakuntaneuvoston tulee päättää rahojen käytöstä määrittämällä niille
kustannuspaikat.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että vuoden 2018 ylijäämä 194.344 € kohdistetaan kokonaisuudessaan seurakunnan toimintamenoihin.
Seurakuntayhtymän taloustoimistolle ilmoitetaan, että kyseinen summa
jaetaan seuraaville kustannuspaikoille:
1092100210 Tiedotus
1092900821 Yleinen seurakuntatyö

5.000 €
7.000 €

Loppuosa eli 182.344 € osoitetaan kustannuspaikalle 1092900810 Seurakuntaneuvosto.

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

Esityksen mukaan.

§ 78
TALOUDEN TOTEUTUMA
Esityslistan mukana lähetetään taulukko talouden toteutumisesta ajalla
1.1.2019-13.9.2019.
Esitys:

Merkitään tiedoksi
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Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 79
KAARINAN SEURAKUNNAN STRATEGIASTA PÄÄTTÄMINEN
Kevään strategiatyöskentely ei valmistunut vielä 30.5.2019 pidetyssä
seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteisessä strategiapäivässä.
Kyseisen päivän työskentelyn, keskustelujen ja evästysten perusteella
kirkkoherra on viimeistellyt strategiaesityksen.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 1 § 79 mukaisen strategian Kaarinan seurakunnalle vuodesta 2019 eteenpäin.
Strategiaa tarkastellaan ja päivitetään säännöllisin väliajoin.
Samalla se evästää työaloja ja toimintoja uusien asioiden kokeiluun niiden monien käytännön ideoiden pohjalta, jotka nousivat strategiapäivässä 30.5.2019 esiin.
Voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23. luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia siltä osin, kun strategiassa linjataan
seurakunnan kasvatustyötä.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 80
YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ / TAVOITTEET KIRKKOHERRAN
TYÖLLE
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä on uudistumassa. Seurakuntaneuvoston jäsenille on keväällä toimitettu asiaan liittyvää materiaalia.
30.5.2019 seurakuntaneuvosto nimesi työjaoston laatimaan kirkkoherran
työlle seurattavia tavoitteita.
Työjaosto on keskustellut kirkkoherran kanssa asiasta 24.6.2019 ja
22.8.2019. Jälkimmäisessä keskustelussa oli mukana myös yhteisen
kirkkovaltuuston puheenjohtajan Harri Lukanderin vetämä seurakuntayhtymän arviointityöryhmä.
Kesäkuun keskustelussa työjaosto pyysi kirkkoherraa laatimaan muistion, jossa hän peilaa työnsä sisältöä seurakuntayhtymän arviointiryhmän
laatimiin kirkkoherran työn vaativuus-, laaja-alaisuus-, vastuullisuus-,
ammatinhallinta- ja työssä suoriutumisen kriteereihin.
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Kirkkoherra toimitti kyseisen muistion työjaostolle 15.8.2019. Muistio
lähetetään esityslistan mukana, samoin taulukko yllä mainituista arviointiryhmän laatimista kriteereistä.
22.8.2019 keskustelun pohjalta työjaosto luonnosteli kirkkoherran työn
tavoitteiksi tarkastelujaksolle syyskuu 2019 – maaliskuu 2020 seuraavat
asiat:
1. Kehitys-/strategiakeskustelut pidetään myös tiimeittäin, 2. Vierailut
seurakunnan pienpiireissä, 3. Kirjallisten yhteistyösopimusten aikaansaaminen eri yhteistyötahojen kanssa.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto käy kirkkoherran kanssa keskustelun esittelytekstissä kerrotuista asioista.
Sen jälkeen kirkkoherra jäävää itsensä ja seurakuntaneuvosto päättää varapuheenjohtajan johdolla kirkkoherran työn tavoitteista tulevalle tarkastelujaksolle.
Voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Seurakuntayhtymän ylimmän johdon palkkausjärjestelmän arviointiryhmä.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti kirkkoherran työn tavoitteiksi seuraavat: 1.
Kehitys-/strategiakeskustelut pidetään myös tiimeittäin, 2. Vierailut seurakunnan pienpiireissä, 3. Kirjallisten yhteistyösopimusten aikaansaaminen eri yhteistyötahojen kanssa.

§ 81
SIVUTOIMILUPAHAKEMUS
Kanttori Terttu Jussila on toimittanut seurakuntaneuvostolle hakemuksen
sivutoimiluvan myöntämiseksi hänelle:
”Haen sivutoimilupaa työskentelyyn vapaapäivinä. Toimin kodin puhdistusjärjestelmän esittelijänä. Esittelyjä pidetään satunnaisesti.”
Kirkkolain 6. luku 30 § mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä ylläpitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta
myönnä siihen lupaa. Lisäksi laki toteaa, että sivutoimilupa vaaditaan
myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa (kuten
kanttori) ja että sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin
rajoitettuna.
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto myöntää Terttu Jussilalle sivutoimiluvan ajalle
1.10.2019-30.9.2020.
Samalla se toteaa, että sivutoimiluvan jatkamiselle sen jälkeen ei ole estettä, jos sivutoimen hoitaminen ei ole vaikuttanut viranhoitamisen edellytyksiin.
Sivutointa on hakemuksen mukaisesti hoidettava ennalta määrättyinä viranhaltijan vapaapäivinä.
Voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Terttu Jussila

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 82
SEURAKUNTANEUVOTTELU PALAMUSESSA 24.8.2019
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Mirkka Lehtonen, jäsen Anne
Seivästö ja kirkkoherra kävivät seurakuntaneuvottelun Palamusen, Ikaalisten ja Gardingin seurakuntien edustajien kanssa Palamusen pappilassa
24.8.2019.
Kirkkoherra laati muistion neuvottelusta.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto keskustelee ystävyysseurakuntatyöstä ja merkitsee
muistion (LIITE 1 § 82) tiedokseen.

Päätös:

Esityksen mukaan. Keskustelussa nousi myös esille mahdollisuus järjestää Palamusessa erilaisia tilaisuuksia kuten alfa-kurssi tai pyhiinvaellus.
Lisäksi keskusteltiin yhteistyön lisäämisen mahdollisuuksista Ikaalisen
seurakunnan ja Kaarinan kaupungin nuorisotoimen kanssa.

§ 83
ILMOITUSASIOITA
-

-

Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
Rovastikuntailta Henrikin kirkolla 2.12 klo 17.00. Kahvitus klo
16.30.
Kappalainen Merja Auer on ilmoittanut jäävänsä varhennetulle osaaikaeläkkeelle.
Paula Mäkinen toi terveiset kiinteistöjohtokunnasta koskien Littoisten seurakuntataloa ja Papinholman ylätaloa.
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§ 84
MUUT ASIAT

§ 85
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1 § 85.

§ 86
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.
Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Tatu Kuoppala
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Jari Andersson
pöytäkirjantarkastaja

Irja Gustafsson
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

