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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous 1/2019
Aika:

Keskiviikko 23.1.2019 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

jäsen

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

sihteeri

§ 2 Kokouksen avaus
Esitys:

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

Puheenjohtaja piti alkuhartauden 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.

§ 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.”
Työjaostoa valittaessa on huomioitava tasa-arvolaki.
Esitys:

Vuosia 2019-2020 koskien seurakuntaneuvosto tekee seuraavat päätökset:
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Valitsee itselleen varapuheenjohtajan.
Toteaa, että seurakuntaneuvoston työjaostoon, jonka seurakuntaneuvosto asettaa taloushallinnollisia asioita varten (KIRVESTES 42 §), 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 Lehtonen ja lisäksi työjaoston jäseniksi Ari Malmi, Paula Mäkinen ja Irja Gustafsson 2019-2020. Seurakuntaneuvoston sihteeriksi valittiin kappalainen Tatu Kuoppala.

§ 6 Työryhmien asettaminen vuoksi 2019-2020
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.”
Päättyneellä vaalikaudella Kaarinan seurakunnassa toimivat lähetystyöryhmä ja viestinnän työryhmä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee lähetystyöryhmän ja sille puheenjohtajan.
Seurakuntaneuvosto valitsee diakoniatyöryhmän ja sille puheenjohtajan. Työryhmän pääasiallinen tehtävä on Ruokis-toiminnan toteuttamisen tukeminen. Työskentelyssä on keskeistä, että työryhmä aidosti tukee seurakunnan toimintaa eikä lisää hallintoa tai monimutkaista asioiden hoitamista.
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Työryhmät päättävät kokoontumisiinsa liittyvistä käytännöistä.
Seurakuntaneuvoston nimeämät jäsenet muodostavat työryhmien perusrungon. 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, Ari Malmin ja Kaarina Peltosen
sekä päätti lisäksi, että jokainen lähetyspiiri valitsee yhden edustajan lähetystyöryhmään.

-

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

§ 7 Kokousmateriaalien lähettäminen
Kaarinan seurakunnassa esityslista liitteineen ja muut mahdolliset materiaalit on lähetetty sähköpostitse sähköpostiosoitteen omaaville jäsenille.
Kokousmateriaalit lähetetään myös kunkin valitsijayhdistyksen kolmelle
ensimmäisenä olevalle varajäsenelle (Partiotyön ystävät: Tero Kuusisto,
Jasmin Ketoja, Iida Yliniskala. Kokoomus ja sitoutumattomat: Teuvo
Hartonen, Paavo Nevalainen, Keijo Tapper. Yhteinen kirkkomme: Juha
Tuominen, Kalevi Pihlaja, Tiina Tuomarila. SDP-Kaarina: Jarkko Järvinen, Anitta Aaltonen, Kauko Pihlava).
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Kokousmateriaalit on mahdollista saada myös paperisena postitettuna.
Esitys:

Seurakuntaneuvoston jäsenet ilmoittavat, missä muodossa he haluavat
kokousmateriaalit toimitettavan.
Sihteerin tehtäväksi annetaan lisäksi varajäsenten toiveiden selvittäminen.
Ei muutoksenhakuoikeutta tai lapsiasiainvaikutuksia.
Tiedoksi: seurakuntasihteeri Maj Röyskö

Päätös:

Päätettiin, että seurakuntaneuvoston varsinaisille jäsenille esityslista liitteineen ja muine mahdollisine materiaaleineen lähetetään pääsääntöisesti sähköpostitse. Lisäksi päätettiin, että Irja Gustafsonille, Jari Anderssonille ja Kaarina Peltoselle esityslista materiaaleineen lähetetään
kirjeitse.

§ 8 Seurakuntaneuvoston työskentelyaikataulu keväällä 2019
Kokoukset ehdotetaan pidettäviksi seuraavasti:
Keskiviikko 27.2. - työjaosto sunnuntaina 17.2. klo 11.30
Keskiviikko 27.3. - työjaosto maanantaina 18.3. klo 16.45
Keskiviikko 24.4. - työjaosto maanantaina 15.4. klo 16.45
Torstai 30.5.

- työjaosto maanantaina 20.5. klo 16.45

Keskiviikko 19.6. - työjaosto maanantaina 10.6. klo 16.45
Strategiapäivä I lauantaina 30.3. n. klo 9-15
Strategiapäivä II helatorstaina 30.5. n. klo 12-17
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kevään työskentelyaikataulun.
Ei muutoksenhakuoikeutta tai lapsiasiainvaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 9 Yhteisvastuukeräyksen seurakuntaan jäävän osuuden käyttö vuonna 2019
Johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala on valmistellut seuraavan esityksen seurakunnan omaan käyttöön jäävästä yhteisvastuukeräyksen
tuoton käyttämisestä:
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”Vuoden 2019 yhteisvastuukeräyksen kohteena on lasten ja nuorten
koulunkäynti kotimaassa ja ulkomailla. Kotimaan kohde on Diakoniarahasto (20%) ja ulkomaan kohde katastrofiapu Kirkon Ulkomaanavun
kautta (60%). Omaan seurakuntaan jäävän osuuden, 20 prosenttia keräystuloksesta (noin 900 euroa), esitän käytettäväksi vähävaraisten perheiden jouluavustamiseen Ruokis-ruokajaon kautta.”
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2019
omaan seurakuntaan jäävä osuus käytetään vähävaraisten perheiden
jouluavustamiseen Ruokis-ruokajaon kautta.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätöksellä on positiivisia lapsiasiainvaikutuksia siltä osin, että se mahdollistaa vähävaraisten perheiden tukemiseen.
Tiedoksi: johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala, taloustoimisto

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 10 Rippileirien turvallisuusvastaavat
Rippikouluvastaava Minna Hamarila on valmistellut esityksen Kaarinan
seurakunnan rippileirien turvallisuusvastaavista:
202 Jens Salama 15. -22.2. Kunstenniemi (yhdessä Piikkiön kanssa)
203 Tatu Kuoppala 2.-8.6. Harjattula
204 Minna Hamarila 2.-8.6. Harjattula
205 Mika Ostela

8.-15.6. Kunstenniemi

206 Henri Kesti

8.-15.6. Harjattula

207 Minna Hamarila 20. -27.6. Kunstenniemi
208 Merja Auer

27.6. -4.7. Harjattula

209 Johanna Käppi 27.6. -4.7. Harjattula
210 Kalle Toivo

1.-8.7.

Harvan saari
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212 Henri Kesti

4.-11.7. Harjattula

213 Jaana Engström 29.7. -9.8. Päiväleiri Papinholmassa
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy turvallisuusvastaavat esittelytekstin
mukaisesti.
Voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Ei lapsiasiainvaikutuksia.
Tiedoksi: rippikouluvastaava Minna Hamarila.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 11 Lausunnon antaminen leirikeskustoimikunnan raportista
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 8.11.2018 leirikeskuksien tulevaisuutta
pohtineen työryhmän raporttia. Yhteisen kirkkoneuvoston on pyytänyt
asiasta lausuntoa Kaarinan seurakunnalta.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja 8.11.2018:
Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 8.12.2016 toimikunnan valmistelemaan catering-toiminnan siirtämistä kokonaisuudessaan kiinteistötoimiston alaisuuteen, tekemään esityksen toiminnan taloudellisista raameista sekä laatimaan pitkän aikavälin suunnitelmaa leirikeskusten ja
niiden kiinteistökannan kehittämiseksi.
Työryhmän tehtävänä oli: 1. Catering-toiminnan hallintorakenteen selvittäminen sen siirtyessä 1.1.2018 kiinteistötoimiston yhteyteen 2. Catering-toiminnan raamien asettaminen siten, että toiminnan tulostavoitteeksi asetettavan 0-tuloksen tuloista noin 1/3 katetaan yhtymän budjettivaroin ja 2/3 ulkopuolisin maksutuotoin 3.Sisäisestä laskutuksesta luopuminen 4. Pitkän aikavälin suunnitelma leirikeskusten ja niiden kiinteistö- kannan kehittämiseksi.
Budjettikysymysten osalta työryhmän tuli tehdä esityksensä vuoden
2018 talousarvion laadinnan yhteydessä, hallinnollisen aseman osalta
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vuoden 2017 loppuun mennessä ja leirikeskusten ja niiden kiinteistökannan kehittämisen osalta vuoden 2018 loppuun mennessä.
Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 17.1.2018 päätöksen kohdista 1, 2
ja 3 referoiden seuraavasti:
1. Hallintorakenne
- Catering -nimi päätettiin vaihtaa paremmin toimintaa kuvaavaksi Leirikeskus- ja ruokapalveluyksiköksi - leirikeskustyönjohtajan nimike muutettiin vastaamaan yksikön nimeä; Leirikeskus- ja ruokapalvelupäällikkö ja hänen esimiehekseen nimitettiin kiinteistöjohtaja - toimitalon siivoojat ja vahtimestarit siirrettiin uuden yksikön alaisuuteen - yksikkö
siirrettiin kiinteistötoimiston alaisuuteen 1.3.2018.
2. Toiminnan talouden raamien asettaminen
- 0-tuloksen saavuttaminen siten, että 1/3 katetaan yhtymänbudjettivaroin ja 2/3 ulkopuolisin maksutuotoin, todettiin olevan epärealistinen pitkällä tähtäimellä pyritään ulkopuolisia tuloja kasvattamaan hintoja tarkistamalla ja kävijämääriä lisäämällä - talouden raamien asettaminen
siirretään vuoden 2019 talous arvion laatimisen yhteyteen.
3. Sisäisestä laskutuksesta luopuminen
- sisäisestä laskutuksesta ei luovuta, koska se ei kevennä merkittävästi
työmäärää ja koska kuitenkin tarvitaan tietoa siitä, miten käyttäjämäärät
jakautuvat seurakuntaa kohti - sisäisestä laskutuksesta luopumisen sijaan tulee varaus- ja laskutusprosesseja keventää ja yksinkertaistaa.
Näiden päätösten jälkeen työryhmä keskittyi tehtävään numero 4 eli leirikeskusten ja niiden kiinteistökannan kehittämiseen.
(Ville Niittynen 23.1.2019: LAUSUNTO PYYDETÄÄN SIIS TÄSTÄ KOHDASTA 4)
4. Leirikeskus- ja ruokapalvelut -toiminnan kehittämisen tueksi ja
sparraajaksi työryhmä esittää asiantuntijaryhmän perustamista.
Asiantuntija työryhmä tulisi nimittää mahdollisimman nopeasti
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vaikka väliaikaiseksi, ennen kuin uudet johtosääntöesitykset astuvat voimaan.
Leirikeskusten pitkän aikavälin suunnitelmaksi ja kiinteistökannan
kehittämiseksi työryhmä esittää:
Seurakuntayhtymän leirikeskusten kokonaiskapasiteetti on mitoitettu kesän rippileirien maksimikapasiteetin mukaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koko kapasiteetille on tarvetta vain
kesä-heinäkuussa n. 5-6 viikon ajan. Siten leirikeskusten maksimikapasiteetti tulisi tulevaisuudessa mitoittaa siten, että varaudutaan
täyttämään noin 2/3 omasta tarpeesta ja loput tilojen ja palvelujen
tarpeesta täytetään yhtymän ulkopuolelta tehtävillä hankinnoilla.
Rippileirivuorojen jakamisessa ja markkinoinnissa sekä tiedottamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota loppukesän leirivuoroihin
siten, että leirit jakaantuisivat varsinkin Kunstenniemessä tasaisesti kaikkiin koulujen lomaviikkoihin.
Leiritoiminnan ohella myös leirikeskusten tiloja tulisi tarkastella
laajenevan asiakaskunnan näkökulmasta. Tilatarjonta etenkin Heinänokassa ja Kunstenniemessä on tehty palvelemaan hyvin perinteistä leiritoimintaa varsin isoille asiakasryhmille. Leirien ryhmäkoot pienenevät rippileirejä lukuun ottamatta. Leirikeskusten kiinteistökanta on iäkästä ja osin jo perusteellisen korjauksen tarpeessa. Saneerauksia ja investointeja suunniteltaessa tulisi huomioida erityisesti tilojen muunneltavuus ja leirikeskusalueiden monikäyttöisyys.
Kunstenniemi
Kunstenniemi on alueena omaa luokkaansa, mutta sen kiinteistökanta alkaa olla kohtuullisen vanhaa eikä kaikilta osin enää vastaa
nykyisiä vaatimuksia. Kunstenniemen kehittämistä suunniteltaessa olisi perusteltua kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia lähialueiden seurakuntien kanssa. Pääkäyttäjäryhminä rippileirit, seurakuntien perheille, lapsille ja nuorille tarkoitettu leiritoiminta, partioleiritoiminta sekä koululaisryhmille järjestettävät leirit ja retket.
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Suunnitelmissa tulee huomioida seuraavia investointitarpeita:
- Eräkämpän, Tuominiemen ja Ristniemen majojen kunnostaminen
palvelemaan nykypäivän ryhmäkokoja ja mm. rippileirien koko- ja
tarvevaatimuksia
- Kunstenpää ja Kunstenkari vaativat päivitystä etenkin saniteettitilojen osalta
- Käyttökiellossa oleva Kunstenmaja korvataan uudella modernilla
rippikoulukäyttöön ja laajasti ulkoiseen vuokraukseen / kokous
ryhmien tarpeisiin muuntuvalla rakennuksella.
Heinänokka
Heinänokan rakennuskanta on saunoja lukuun ottamatta elinkaarensa päässä.
Majoitusrakennukset ovat huonon kuntonsa ja siitä aiheutuvien sisäilmaongelmien vuoksi suljettuna asiakaskäytöltä.
Oman ongelmansa muodostaa alueella sijaitseva Richardtsonin
ränsistynyt huvila.
Heinänokka on alueena erinomainen sijaintinsa ja Turun NMKY:n
Harvan leirisaaren tarjoaman synergian sekä partiovenesatamansa
johdosta.
Heinänokkaan pääsee julkisella liikenteellä ja sen käyttö on runsasta.
Tulevaisuuden muuttuvien haasteiden kohtaamiseksi olisi pikaisesti käynnistettävä Heinänokan koko aluetta ja rakennuskantaa
käsittävä suunnittelutyö. Suunnittelutyön lähtökohtana olisi Mäntykallion, Eriksgårdenin ja ruokalarakennuksen korvaaminen uudisrakennuksella sekä Richardtsonin huvilan rakennuksen ja ympäristön uusiminen monikäyttötilaksi erityisesti rippileirien, retriittien
ja diakoniatyön leirien sekä päivä/kokousryhmien tarpeet huomioiden.
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Työryhmä ehdottaa, että Heinänokan kehittämisen rakennussuunnittelu tehdään vuoden 2019 ja rakennustyö vuoden 2020 aikana.
Uusi leiri-/monitoimikeskus valmistuisi vastaanottamaan kesän
2021 rippileirit.
Sinappi
Nykyisellään Sinappi, johtuen mm. sen majoituskapasiteetin vähyydestä, on osoittautunut erittäin epätaloudelliseksi. Toiminta
olisi muita leirikeskuksia tappiollisempaa, vaikka käyttöaste lähentelisi 100%:a.
Leirikeskustoiminnan toiminnallisen kokonaisuuden ja tarkoituksenmukaisen kiinteistöresurssin kehittämisen kannalta paras ratkaisu olisi Sinapista luopuminen ja siitä saatavat varat osoitettaisiin Heinänokan leirikeskuksen kehittämiseen huomioiden erityisesti diakonia- ja retriittityön tarpeet.
Pyölinranta
Pyölinrannan leirialue on ollut varsin vähällä käytöllä, mutta nyt
yhteistyö partiolaisten kanssa on lähes kaksinkertaistanut käyttö
vuorokaudet. Pyölinrannasta ei aiheudu kovin suuria kustannuksia
ja se tarjoaa merkittävän lisän tarjontaamme toimien ainoana leiritilana, johon asiakkaalla on mahdollista itse järjestää muonitus.
Pyölinrannan saunarakennus on hyväkuntoinen ja alue on liitetty
kunnallistekniikkaan vuonna 2018.
Tulevaa lisääntyvää leirikäyttöä ajatellen Pyölinrantaan tulee varata rahaa investointeihin seuraavasti:
- Majoitusrakennuksen takana olevan pienen mökin kunnostamista on syytä arvioida. Näin saisimme lisää kipeästi kaivattua tilaa, jossa henkilökunta / leirien vetäjät voisivat yöpyä omassa rauhassa. Kaksi kahden hengen huonetta toisi myös tarvittavaa lisää
majoituskapasiteettiin.
- Keittiön yhteyteen lisää pakastetilaa
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- Majoitustilojen patjat, peitot ja tyynyt tulee uusia
- Kiinteistöjen kunto tulee kartoittaa perusteellisesti ja tehdä kartoitusten tulosten mukainen suunnitelma varsinkin majoitustiloja
koskevasta remontista. Vähintään pintaremonttia on tehtävä lähitulevaisuudessa, mikäli tilat aiotaan pitää asiakaskäytössä.
Heinänokan ja Kunstenniemen leirikeskusten uudisrakennusten
valmistuessa on syytä pohtia, onko Pyölinrannan leirieskukselle
enää tarvetta, millaista tarvetta, ja tehdä tulevat ylläpito- ja kunnostussuunnitelmat sen mukaisesti.
Tammilehto
Retriittitoiminnan jatkon mahdollistamiseksi tulee Tammilehtoa kehittää osana leirikeskuskokonaisuutta niin, että sen toiminta viikonloppupainotteisesta retriittitoiminnasta voisi laajentua myös
arjen retkiin ja retriittitoiminnan ulkopuolisiin leireihin.
Heinänokan alueen kehittämisen ja valmistumisen myötä Tammilehdon vuokraamisesta voitaisiin luopua.
Houtskari
Houtskarin leirialue on jäänyt vähälle käytölle. Toisaalta siitä ei yhtymälle koidu suuria kustannuksiakaan. Ajatus siitä osittaisesta
luopumisesta (alueen eteläpuolen pellot ja talo) on kannatettava.
Pohjoispuolen säilyttäminen mahdollistaa edelleen partiolaisten
leiritoiminnan ja käyntisataman hyödyntämisen.
Vuontispirtti
Seurakuntayhtymän osaomistaman Tunturihotelli Vuontispirtin
mahdollisuuksia toimia mm. leirien väistötilana ja jatkossa rippileirien lisätilana on syytä tarkastella pikaisesti.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa kirkkoneuvostolle seuraavan lausunnon:
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”Kaarinan seurakuntaneuvosto kiittää leirikeskustyöryhmää sen tekemästä hyvästä työstä. Suuri osa sen ehdotuksista on kannatettavia ja
tervetulleita.
Leirikeskuskiinteistöjen suunnittelussa ja kehittämisessä on osattava
katsoa kauas tulevaisuuteen. Yhtenä tulevaisuuden suhteellisen varmana kehityskulkuna voidaan pitää sitä, että leirien pito tulee niiden kalleuden vuoksi toimintamuotona jatkossa vähenemään. Myös nuorten
ikäluokat pienenevät. Vastaavasti omaa leirikapasiteettia tulee tämän
vuoksi vähentää.
Kirkko on tulevina vuosina taloudellisesti uuden tilanteen edessä ja siksi
asioita on katsottava puhtaalta pöydältä ennakkoluulottomasti ja nimenomaan 10-15-20 vuoden tähtäyksellä.
Työryhmän ehdottaman asiantuntijaryhmän kokoonpanossa ja työskentelyssä ei voi liikaa painottaa perustyön näkymisen tärkeyttä. Sinapin
käyttöongelmat olisivat mahdollisesti muodostuneet vähäisemmiksi, jos
aikoinaan olisi suunnittelussa osattu laajemmin kuunnella seurakuntien
hengellisen työn tekijöitä.
Työryhmän ehdotus 2/3-kapasiteetista on hyvä: osittainen vuotuinen
vuokratilojen käyttö on järkevää sen sijaan, että rakennetaan omaa tilaa
100 % käyttöasteen mukaisesti.
Samoin yhteistyö seurakuntayhtymän ulkopuolisten seurakuntien
kanssa on erittäin kannatettavaa. Tähän pitää tosissaan ryhtyä.
Ehdotus Sinapista ja Tammilehdosta luopumisesta on kannatettava.
Houtskäristä ja Pyölinrannasta luopumista tulee niin ikään valmistella.
Ainoastaan jos niiden ylläpitokustannukset saadaan tulevaisuudessa
pysymään alhaisina, voidaan niiden pitämistä vielä harkita.
Vuontispirttiä ei tule käyttää rippileirien pitopaikkana. Tuhansien kilometrien päässä pidettävät leirit eivät ole mitenkään sovitettavissa yhteen suurimman tulevaisuushaasteen, ilmastonmuutoksen torjunnan,
kanssa. Hiilijalanjälki tällaisista leireistä olisi aivan liian suuri. Tunturihotellin omistaminen ja pyörittäminen ei muutenkaan liity millään lailla

KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

1/2019 Tark:

___
___

14

kirkon ydintyöhön. Siksi Vuontispirtin omistaminen ei ole tulevaisuudessa enää perusteltua.
Sellaisen uudisrakennuksen rakentaminen Heinänokkaan, että se korvaisi diakoniatyöhön merkittävästi vaikuttavan Sinapista luopumisen ja
Heinänokan purettavat rakennukset, voi olla järkevää. Asia riippuu niistä
laskelmista, seurakuntien kantojen kartoituksista ja suunnitelmista, joita
tulee nyt tehdä. Jos tarkan harkinnan jälkeen päädytään yhä siihen, että
Heinänokan uudisrakennus on järkevä investointi, niin silloin Kaarinan
seurakuntaneuvostokin sitä kannattaa.
Periaatteellisella tasolla tarkasteltuna kirkko ei ole kuitenkaan siinä tilanteessa, että uudisrakentamiseen tulisi mitenkään pyrkiä. Investointi olisi
mittava, Sinapista saatavat rahat tuskin sitä lähimaillekaan kattaisivat, ja
uusi rakennus rasittaisi seurakuntayhtymän tasetta poistona vielä vuosikymmenet.
Kaarinan seurakuntaneuvosto toivookin, että vielä selvitettäisiin sitä, tulisiko myös Heinänokasta luopua ja olisiko järkevämpää keskittää kaikki
leiritoiminta Kunstenniemeen. Sinne voisi rakentaa vielä Kunstenkarin/Kunstenpään tapaisia majoja tarvittava määrä lisää ja keittiörakennuksen yhteyteen diakonia-/retriittitoiminnan tarvitsemat lisämajoitustilat. Diakoniatyön leireistä osa on arkena, kun taas nuorisotyön leirit osuvat aina viikonloppuun.
Näin myös Heinänokan myyntitulot vapautuisivat Kunstenniemen kehittämiseen käytettäväksi. Lisäksi selvittäisiin yksillä työmaan perustamiskuluilla ja ennen kaikkea käyttökustannukset tulevaisuudessa pienenisivät, kun seurakuntayhtymän käytössä olisi vain yksi ainoa leirikiinteistö.”
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi: Leiritoiminnassa tapahtuvat muutokset ja kehittämiset vaikuttavat suuresti lapsi- ja nuorisotyön kehittämiseen.
Päätös:

Esityksen mukaan. Kaarina Peltonen ilmoitti jättävänsä asiassa eriävän
mielipiteen: seurakuntayhtymän ei tule luopua Sinapin leirikeskuksesta.

§ 12 Ilmoitusasioita
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1. Pöydälle jaettuna seurakunnan vuosiesite ja nuorisotyön esite kouluille
2. Uuden seurakuntaneuvoston tehtävään siunaaminen sunnuntaina
10.3.2019 klo 10.
3. Palamusen seurakunta kutsuu Kaarinan seurakunnasta vieraita juhlistamaan Palamusen seurakunnan syntymäpäivää 23.-25.8.2019.
Suunnitelmissa on, että seurakuntaneuvosto, työntekijät ja Cantilena-kuoro osallistuvat retkeen. Asia tuodaan seurakuntaneuvostolle
päätettäväksi.
4. Arkkipiispa Luoman visitaatio 10.4.2019

§ 13 Muut asiat
§ 14 Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 14.

§ 15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen

Tatu Kuoppala

puheenjohtaja

sihteeri

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

Raimo Erkkilä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

