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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 1/2022
Aika:

Keskiviikko 26.1.2022 klo 18.00

Paikka:

TEAMS-kokous

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja

Gustafsson, Irja

jäsen

Kouki, Ville

jäsen

Laitinen, Johanna

jäsen

Lehtonen, Mirkka

varapuheenjohtaja

Malmi, Ari

jäsen

Mäkinen, Paula

jäsen

Peltonen, Kaarina

jäsen

Ranne, Maria

jäsen

Rantala, Anniina

jäsen, sihteerinä pykälässä seitsemän

Seivästö, Anne

jäsen, saapui klo 18.16

Tiainen, Minna

jäsen

Vaiste, Marja

jäsen

Aaltonen, Anitta

varajäsen

Kuoppala, Tatu

sihteeri

Andersson, Jari

jäsen

Erkkilä, Raimo

jäsen

Poissa:

§1
Kokouksen avaus
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Khran esitys:

Avataan kokous.

Päätös:

Puheenjohtaja piti alkurukouksen ja avasi kokouksen.

§2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän
kuin puolet jäsenistä ja kun kutsu kokoukseen on toimitettu vähintään
kolme päivää ennen kokousta.
Kokous on kutsuttu koolle ja esityslista lähetetty sähköpostilla
20.1.2022.
Kokous järjestetään seurakuntaneuvoston ohjesäännön 3 §:n mahdollistamalla tavalla sähköisenä kokouksena Teams-alustalla.
Käsiteltävistä asioista antaa lisätietoja kirkkoherra, jollei pykälässä muuta mainita.
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Gustafsson ja Johanna Laitinen.

§4
Työjärjestyksen hyväksyminen
Khran esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§5
Toiminnan arviointi seurakuntayhtymän tilinpäätöstä varten
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Seurakuntayhtymän tilinpäätöstä varten laadittava, Kaarinan seurakuntaa koskeva toiminnan arviointi ja sanallinen arvio menneestä vuodesta
ovat pykälän liitteinä 1 ja 2.
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy toiminnan arviokseen ja sanalliseksi arviokseen liitteet 1 § 5 ja 2 § 5.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi: talous- ja kehittämispalvelut

Päätös:

Esityksen mukaan.

§6
Yhteisvastuukeräyksen seurakuntaan jäävän osuuden käyttö vuonna 2022
Yhteisvastuukeräys 2022 kohdistetaan tänä vuonna koronapandemian
seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen.
Näiden lisäksi 20% keräystuotosta kohdennetaan paikallisesti seurakunnan päättämällä tavalla.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2022
omaan seurakuntaan jäävä osuus käytetään seurakunnan Ruokistoimintaan ja diakonian asiakasperheiden lasten harrastusmaksuihin.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Tiedoksi: johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala, talous- ja kehittämispalvelut
Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja positiivisia lapsivaikutuksia, koska molemmat toiminnat kohdistuvat lapsiin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§7
Kappalaisen virkavapaa-anomus
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Kappalainen Tatu Kuoppala on toimittanut virkavapaa-anomuksen tuomiokapituliin. Hän hakee muutosta nykyiseen, 50 % virkavapaaseensa
Kaarinan seurakunnasta seuraavasti:
”Minulle on tarjottu mahdollisuutta täysiaikaiseen (100%) sairaalasielunhoitajan virkaan ajalle 1.3.2022 - 31.12.2023.
Pyydän, että aikaisempi, osittainen virkavapauteni (5/2021 § 117) keskeytetään ja myönnetään uusi (100%) virkavapaus Kaarinan srk:n kappalaisen virasta hoitaakseni sairaalasielunhoitajan virkaa (100%) yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön yksikössä 1.3.2022 - 31.12.2023.”
Asiasta on pyydetty seurakuntaneuvoston lausunto.
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto lausuu, että se puoltaa Tatu Kuoppalan virkavapaa-anomusta ajalle 1.3.2022-31.12.2023.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§8
Kappalaisen viransijaisuus/virkamääräyksen pyytämnen
Kappalainen Tatu Kuoppala on jättänyt virkavapaa-anomuksen ajalle
1.3.2022-31.12.2023.
Kuoppalan tehtävänkuvassa korostuvat hallinnolliset ja työnjohdolliset
tehtävät. Tehtävien näkökulmasta virka käytännössä vertautuukin hallintokappalaisen tai johtavan kappalaisen virkoihin, joita Suomen ev.lut.
kirkossa on käytössä. Kuoppalan palkka on määritetty vaativuusryhmään 602/40.
Kuoppalan tehtävänkuva on selkeä ja perusteltu kokonaisuus. Hänen
työtehtäviensä pilkkominen ja jakaminen seurakunnan papistolle ei ole
perusteltua. On parempi, että hänen virkaansa otetaan sijainen, jolle
osoitetaan Kuoppalan nykyiset virkatehtävät.
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Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää pyytää tuomiokapitulilta virkamääräystä
pastori Kalle Toivolle Kaarinan seurakunnan I kappalaisen virkaan viransijaiseksi ajalle 1.3.2022-31.12.2023. Tämä edellyttää luonnollisesti
Toivon nykyisen virkamääräyksen keskeyttämistä.
Samalla seurakuntaneuvosto toteaa, että I kappalaisen viran tehtävänkuvaus ja sitä kautta viran vaativuus eivät muutu, vaan mm. viran hallinnolliset ja työnjohdolliset vastuut pysyvät samoina. Toivo on suorittanut pastoraalitutkinnon ja on siten muodollisestikin pätevä kappalaisen
viransijaiseksi.
Päätös on ehdollinen ja edellyttää sitä, että tuomiokapituli hyväksyy
Tatu Kuoppalan jättämän virkavapaa-anomuksen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§9
Seurakuntaneuvoston uuden sihteerin valinta
Nykyinen seurakuntaneuvoston sihteeri on jäämässä virkavapaalle ajalle 1.3.2022-31.12.2023.
Khran esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee seurakuntaneuvoston uudeksi sihteeriksi
pastori Kalle Toivon 1.3.2022 alkaen siihen asti, kunnes uusi seurakuntaneuvosto seurakuntavaalien jälkeen järjestäytyy (arvio: tammikuu
2023).
Päätös on ehdollinen ja edellyttää sitä, että tuomiokapituli hyväksyy
Tatu Kuoppalan jättämän virkavapaa-anomuksen.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 10
Viron ystävyysseurakuntien tukemiseen myönnetyn määrärahan jako
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Kaarinan seurakunnalla on Virossa Jögevan maakunnan alueella ystävyysseurakuntasopimus Palamusen ja Laiusen seurakunnan kanssa.
Kaarinan seurakunta on useana vuonna saanut seurakuntayhtymän
budjettivaroja virolaisten ystävyysseurakuntien tukemiseen. Myös vuodelle 2022 on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviossa varattu em. mainittuun tarkoitukseen 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
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 11
Ilmoitusasioita
- yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat
nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
- kirkkoherran päätöspöytäkirjat
- Seurakuntavaalit 20.11.2022 (ennakkoäänestys 8.-12.11.). Valitaan
seurakuntaneuvostot ja yhteiset kirkkovaltuustot vuosille 2023-2026.
Seurakunnan vaalilautakunta tulee valittavaksi maalis-huhtikuussa.

§ 12
Muut asiat
§ 13
Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 13.
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§ 14
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen, puheenjohtaja
Tatu Kuoppala, sihteeri
Anniina Rantala, sihteeri §:ssä 7
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Irja Gustafsson, pöytäkirjantarkastaja
Johanna Laitinen, pöytäkirjantarkastaja
Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.202 – __.__.202 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.202 – __.__.202.
Maj Röyskö, seurakuntasihteeri

