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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous 1/2020

Poissa:

Aika:

Tiistai 11.2.2020 klo 18.00, kahvit klo 17.30

Paikka:

Poikluoman seurakuntatalo

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, poistui klo 19.09

Ranne, Maria

jäsen

Rantala, Anniina

jäsen

Seivästö, Anne

jäsen

Tiainen, Minna

jäsen

Vaiste, Marja

jäsen

Nevalainen, Paavo

varajäsen

Kuoppala, Tatu

sihteeri

Vaiste, Marja

jäsen
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§ 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 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:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdassa muut
asiat pykälässä 13 käsitellään kirkkoherrojen palkkausta koskevaa arviointiprosessia.

§ 5 Toimintakertomus vuodelta 2019 sekä vuoden 2019 tasekirjaan annettava tavoitteiden arviointilomake
Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakuntien toimintakertomukset
ja toiminnan arviointilomakkeet vuoden 2019 tasekirjaa varten.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy
1) Kaarinan seurakunnan toimintakertomuksen (Liite 1 § 5) ja
2) toiminnan arviointilomakkeen seurakuntayhtymän vuoden 2015 tasekirjaan liitettäväksi (Liite 2 § 5).
Tiedoksi: taloustoimisto
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Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia
lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 6 Esitysten tekeminen seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivittämiseksi
Kiinteistöpalvelut on pyytänyt seurakunnilta ja yksiköiltä esityksiä
20.6.2016 hyväksytyn kiinteistöstrategian päivittämiseksi. Esitysten pohjalta kiinteistöpalvelut laatii kevään aikana oman esityksensä, josta pyydetään vielä seurakunnilta varsinaiset lausunnot.
Esityslistan mukana lähetetään: vuoden 2016 kiinteistöstrategia ja siihen liittyvät taulukko kiinteistöjen kulu- ja tuottovertailusta sekä taulukko
seurakuntien käytössä olevista tiloista ja toimenpide-ehdotukset.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto evästää kiinteistöpalveluita seuraavasti:
Kiinteistöstrategia on tärkeä dokumentti. Siinä tehdyillä linjauksilla vaikutetaan seurakuntayhtymän talouden tasapainoon ja turvataan taloudellisia toimintaedellytyksiä.
Tarkastusjohtokunta on vastikään aloittanut työnsä ja on heti alussa
kiinnittänyt huomiota (kirkkovaltuusto 30.1.2020) tärkeään seikkaan: tulevina vuosina kirkollisverotulot vähenevät, kiinteistökanta on jo tätä nykyä massiivinen ja siitä huolimatta suuria uusia rakennushankkeita ollaan laittamassa käyntiin. Myös kirkkoneuvostossa ja strategiaryhmässä
on usein lausuttu, ettei seiniin pidä satsata vaan toimintaan.
Maarian seurakunnalla ja Martinseurakunnalla on aidot tilatarpeet. Niitä
ei varmasti kukaan väheksy. Suuret omistajavastuut ja mittavien omien
uudisrakennushankkeiden toteuttaminen ei ole kuitenkaan oikea ratkaisu kyseisiin tilatarpeisiin vastaamisessa.
Seurakuntaneuvosto on 23.1.2019 (§ 11) antanut lausunnon leirikeskustoimikunnan esityksestä. Jo tuossa lausunnossa viitattiin siihen, että
voisi olla järkevintä luopua Sinapin lisäksi myös Heinänokasta:
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”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.”
Perusteet luopua kahdesta leirikeskuksesta ovat vuoden aikana entisestään vahvistuneet. Leiritoiminta tulee keskittää Kunstenniemeen, johon tarvitsee tehdä hieman lisätiloja diakoniatyön käyttöön. Vasta näiden tilojen valmistuttua voidaan Sinapista luopua. Ylipäätään luopumiset tulee aikatauluttaa käyttötarpeet huomioiden. Vuokratilojen käyttöä
tulee leirikeskustoimikunnan esityksen mukaisesti lisätä ja vakioida. Jos
Heinänokasta luovutaan, Pyölinranta, jonka käyttökustannukset ovat hyvin alhaiset, tarvitaan jatkossa partiolaisten leiritilana. Heinänokasta luopuminen tulee toteuttaa niin, että partiovenesatama säilyy nykyisessä
käytössään.
Kaarinan seurakunnalla ei ole lainkaan ylimääräisiä tai pienellä käytöllä
olevia tiloja. Kaikkien tilojen käyttöaste on erittäin korkea. Kuten kiinteistöpalvelujen toimittamista taulukoista näkyy, Kaarinalla on paikallisseurakunnista vähiten tilaneliöitä käytössään per seurakuntalainen
(0,17m2/jäsen). Suuren käyttöasteen omaava Littoisten seurakuntakoti
rapistuu käsiin ja on kohta käyttökelvoton.
Lapsiasiainvaikutuksen arviointi: Tämä lausunto pyrkii osaltaan turvaamaan Kaarinan seurakunnassa tehtävää nuoriso- ja lapsityötä ja siltä
osin sillä on myönteisiä lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: kiinteistötoimisto
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 7 Ohjelma- ja turvallisuusvastaavat rippiryhmille 2020
Rippikouluvastaava Minna Hamarila on valmistellut esityksen ohjelmaja turvallisuusvastaavista vuoden 2020 rippileireille. Se on seuraava:
Kaarinan rippikoulut 2020
201 Intensiivijakso talvilomalla 17. -21.2.

Konfirmaatio

Kaarinan ja Piikkiön seurakuntien tiloissa

21.5. klo 10

Mikko Nieminen

Piikkiön kirkossa.

213 3.-8.8. leiritön päiväripari Papinholmassa

9.8. klo 10

(pienryhmä yhdessä Piikkiön srk:n kanssa)

Kaarinan kirkossa

Jaana Engström

202 14. -21.2. Kunstenniemi, Kunstenkari

26.4. klo 10

(yhdessä Piikkiön kanssa)

Kaarinan kirkossa

Henri Kesti

203/ 31.5. -6.6. Harjattula, Kartano

Jens Salama 7.6. klo 10

204/ 31.5. -6.6.Harjattula, Pehtoori

Johanna Käppi 7.6. klo 13

205/ 6.-13.6. Harjattula, Kartano

Minna Hamarila14.6. klo 10

207/ 22. -29.6. Vuontispirtti, Enontekiö Mika Ostela 5.7. klo 10 (Martinkirkko) (yhdessä Martin seurakunnan kanssa, maksullinen: 100€)

208/ 25.6. -2.7.Harjattula, Pehtoori

Kalle Toivo 5.7. klo 10

209/ 2. -9.7. Harjattula, Kartano

Johanna Käppi 12.7. klo 10

210/ 2. -9.7. Harjattula, Pehtoori

Minna Hamarila12.7. klo 13

211/ 9.-16.7. Eräkämppä, Kunstenniemi Jens Salama 19.7. klo 10
212/ 9.-16.7. Harjattula, Saukkola

A-K Leppänen 19.7. klo 13

(liikuntapainotteinen)
Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää rippileirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat vuodelle 2020 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.
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Päätöksellä on lapsiasianvaikutuksia, koska se liittyy leirien turvallisuuden vahvistamiseen.
Tiedoksi: Minna Hamarila
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 8 Turvallisuusvastaavat nuorisotyön leireille ja retkille 2020
Minna Hamarila on valmistellut leirien ja retkien turvallisuusasiaa nuorisotyön leirien osalta.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää nuorisotyön leireille turvallisuusvastaavat
seuraavasti:
31.1.-2.2. Leikkileiri

Kunstenpää

Minna Hamarila

17.-19.2. Talvilomaleiri

Pyölinranta

Johanna Käppi

27.-29.3. Tykki

Kunstenniemi (Johanna Käppi, ei turvallisuusvastuuta)

24.-26.4. IsosSuurleiri

Kunstenpää ja –kari

Jens Salama

1.-3.6. Lasten päiväleiri

Papinholma

Minna Hamarila

15.-17.6. 10-leiri

Kunstenniemi (Johanna Käppi, ei turvallisuusvastuuta)

22.-29.7. Partion piirileiri Otava (Johanna Käppi, ei turvallisuusvastuuta)
25.-27.9. Startti-leiri

Kunstenpää ja –kari

Jens Salama

2.-4.10. Nuisku-leiri

Kunstenpää

Minna Hamarila

Viikko 42 Lasten päiväleiri Papinholma
25.-27.10. Kanuuna

Johanna Käppi

Kunstenniemi(Johanna Käppi, ei turvallisuusvastuuta)

4.-6.12. Joululeiri

Kunstenpää

Jens Salama

Tiedoksi: Minna Hamarila
Päätöksellä on lapsivaikutuksia siltä osin, että se parantaa leirien turvallisuutta.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
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Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 9 Päätös yhteisvastuukeräyksen 2020 seurakuntaan jäävän osuuden käyttämisestä
Yhteisvastuukeräys 2020 alkoi sunnuntaina 2.2.2020.
Kohteena on vanhemmuuden tukeminen kotimaassa ja ulkomailla. Kotimaan kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset Ry. (20%). Ulkomaan kohde on katastrofiapu Kirkon Ulkomaanavun kautta (60%).
Yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävän osuuden, 20 % keräystuloksesta (noin 900 euroa), diakoniatiimi katsoo perustelluksi käyttää vähävaraisten kaarinalaisten perheiden kanssa toteutettavan leiri- ja
retkitoiminnan kustannuksiin. Erityisesti omaishoidon lapsiperheitten
leiriin maaliskuussa 2020 ja vähävaraisten vanhempien ja nuorten retkeen marraskuussa 2020.
Esitys:

Kaarinan seurakuntaan jäävä osuus keräystuotosta käytetään vähävaraisten kaarinalaisten perheiden kanssa toteutettavan leiri- ja retkitoiminnan kustannuksiin.
Päätöksellä on positiivisia lapsiasiainvaikutuksia.
Tiedoksi: johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala, taloustoimisto
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 10 Diakoniatyön leirien ja retkien turvallisuusvastaavat 2020
Johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala on valmistellut esityksen diakoniatyön leirien turvallisuusvastaavista vuodelle 2020. Se on seuraava:
20.-22.3. Omaishoidon lapsiperheitten leiri Sinappi Anu Aarnivala
24.4. Vapaaehtoisten retki Inkoo Anna-Kaisa Leppänen
4.-6.5. Opintopiirin retki Heinävesi, Valamo Anu Aarnivala
27.5. Omaishoitajien ja hoidettavien retki Sinappi Mia Virtanen
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31.8.-3.9. Kaarinan vanhusten leiri yhdessä Piikkiön srk kanssa Katri
Elonheimo (Piikkiön srk)
12.-13.10. Yhden vanhemman perheitten retki Honkiniemi, Ähtäri Anu
Aarnivala
28.11. Vähävaraisten perheitten retki Helsinki Anu Aarnivala
2.12. Opintopiirin retki Sinappi Mia Virtanen
Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää diakoniatyön leirien ja retkien turvallisuusvastaavat vuodelle 2020 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.
Päätöksellä on positiivisia lapsiasiainvaikutuksia.
Tiedoksi: Anu Aarnivala.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 11 Viron ystävyysseurakuntien tukemiseen myönnetyn määrärahan jako
Kaarinan seurakunnalla on Virossa Jögevan maakunnan alueella ystävyysseurakuntasopimus Palamusen ja Laiusen seurakuntien kanssa.
Vuodelle 2020 on seurakuntayhtymän talousarviossa varattu ystävyysseurakuntien avustamiseen 5000 €. Tapana on ollut, että rahat on jaettu
vuoden aikana kahdessa erässä tasan Palamusen ja Laiusen seurakuntien kesken.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää maksaa Viron ystävyysseurakuntien avustamiseen myönnetystä 5000 € summasta nyt ensimmäisen erän siten,
että kumpikin seurakunta, Palamuse ja Laiuse, saavat 1250 €.
Tiedoksi: Palamusen ja Laiusen seurakunnat, taloustoimisto
Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia
lapsivaikutuksia Suomessa.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 12 Ilmoitusasioita
-

Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/

§ 13 Muut asiat

-

Kirkkoherran päätöspöytäkirja

-

Uusitut toimituksiin liittyvät materiaalit

-

Uuden nimikkolähettimme Annu Kyöstilä-Santosin esittelyvideo

Kirkkoherrojen palkkausta koskeva arviointiprosessi
Kirkkoherrojen palkkausta koskeva arviointiprosessi on edennyt arviointijakson päättymiseen. Ennen varsinaista arviointikeskustelua käydään
seurakuntaneuvoston kokouksessa valmisteleva, vapaamuotoinen keskustelu koskien kirkkoherran työtä arviointijakson aikana.
Kokouksessaan 6/2019 § 80 Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä / tavoitteet kirkkoherran työlle Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto
päätti seuraavaa: …” Seurakuntaneuvosto päätti kirkkoherran työn tavoitteiksi seuraavat: 1. Kehitys-/strategiakeskustelut pidetään myös tiimeittäin, 2. Vierailut seurakunnan pienpiireissä, 3. Kirjallisten yhteistyösopimusten aikaansaaminen eri yhteistyötahojen kanssa.”

Esitys:

Seurakuntaneuvosto käy yhdessä kirkkoherran kanssa keskustelun
koskien kirkkoherran työtä arviointijakson aikana.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 14 Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 14.

§ 15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen

Tatu Kuoppala
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puheenjohtaja

sihteeri

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

Raimo Erkkilä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

