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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Tiistai 9.2.2016 klo 17.50.

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2

Läsnä:

Niittynen, Ville
Ainasoja, Merja
Andersson, Jari
Erkkilä, Raimo
Gustafsson, Irja
Hyppönen, Sirpa
Järvinen, Jarkko
Laitinen, Aila
Laitinen, Johanna
Lehtonen, Mirkka
Malmi, Ari
Nevalainen, Paavo
Rantala, Anniina
Saarinen, Jasper
Tiainen, Minna
Kuoppala, Tatu

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
poistui klo 18.30
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

§ 15
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 16
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 17
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirkka Lehtonen ja Ari Malmi.
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§ 18
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 19
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 SEKÄ VUODEN 2015 TASEKIRJAAN ANNETTAVA TAVOITTEIDEN ARVIOINTILOMAKE
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.1.2016 (Lisälista 1) pyytänyt paikallisseurakuntien toimintakertomukset ja toiminnan arviointilomakkeet vuoden 2015 tasekirjaa varten.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy
1) Kaarinan seurakunnan toimintakertomuksen (Liite 1 § 19) ja
2) toiminnan arviointilomakkeen seurakuntayhtymän vuoden 2015 tasekirjaan liitettäväksi (Liite 2 § 19).
Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia
lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: yhteinen kirkkoneuvosto
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 20
LAUSUNNON ANTAMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIASTA
Kiinteistötoimisto on 18.1.2016 pyytänyt lausuntoa Kaarinan seurakuntaneuvostolta liittyen seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivitykseen. Kyseinen päivitys tehdään neljän vuoden välein ja näin ollen siis
vuonna 2016.
Liitteenä lähetetään:
Kaarinan seurakuntaneuvoston lausunto asiasta vuodelta 2012 (liite 1 §
20) sekä
Voimassa oleva kiinteistöstrategia (liite 2 § 20)
Esitys:

Seurakuntaneuvosto lausuu kiinteistölautakunnalle seuraavaa:
Kiinteistöstrategia on tärkeä dokumentti. Siinä tehdyillä linjauksilla voidaan vaikuttaa seurakuntayhtymän talouden tasapainoon ja tervehtymiseen.
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Kaarinan seurakunnalla ei ole lainkaan ylimääräisiä tai pienellä käytöllä
olevia tiloja. Kaikkien tilojen käyttöaste on erittäin korkea. Toimipisteverkosto ei ole erityisen tiivis tälläkään hetkellä. Lisäksi on huomioitava,
että nuorten ja lasten seurakuntana Kaarinan seurakunnan toimipisteverkko ei voi ollakaan liian harva.
Vuonna 2012 seurakuntaneuvosto määritteli Papinholman vähiten tärkeäksi tilaksi Kaarinassa. Nyt siitä ollaan korjaamassa Kaarinan seurakunnan nuorten taloa. Sitäkään ei siis jatkossa voi pitää ”vähän-tärkeänä”
toimitilana.
Kaarinan kirkon laajennus ei ole toteutunut. Kenelläkään työntekijällä
kirkkoherraa lukuun ottamatta ei ole omaa työpöytää saatikka työhuonetta. Isoin juhla- tai kokoontumispaikka (kirkkosali eli sakraalitila pois lukien) on Kaarinan kirkon vain 90-paikkainen seurakuntasali. Työhuoneiden/työtilojen puutteen ohella tämä on suurin tiloihin liittyvä epäkohta.
Kaarinan kirkon sisäilmaongelmiin on kiinteistötoimi puuttunut kiitettävällä tavalla. Seurakuntaneuvosto on optimistinen, että tehtyjen laajojen
korjaustoimenpiteiden jälkeen sisäilman laatu on tarpeeksi hyvä.
Heinänokka on ollut vuokrattuna ulkopuoliselle koko talvikauden 20152016. Syksyllä kun kyseinen vuokrasopimus solmittiin, tyhjennettiin
Heinänokan varauskirja parissa päivässä ja pääosa korvaavista tiloista
löytyi Kunstenniemestä. Tämä kertoo siitä, että Heinänokalle ei ole talviaikana tarpeeksi käyttöä. Kunstenniemen tehokkaalla käytöllä ja kohtuullisella lisärakentamisella sekä tarvittaessa ulkopuolelta tiloja kesällä
vuokraten voidaan harkita Heinänokasta kokonaan luopumista. Jos Heinänokasta luovutaan, tarvitaan Pyölinrantaa jatkossakin partiolaisten leiritilana.
Lapsiasiainvaikutuksen arviointi: Tämä lausunto pyrkii osaltaan turvaamaan Kaarinan seurakunnassa tehtävää nuoriso- ja lapsityötä ja siltä osin
sillä on myönteisiä lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: kiinteistölautakunta
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 21
TURVALLISUUSVASTAAVAT NUORISOTYÖN LEIREILLE
Seurakuntaneuvoston tehtävänä on nimetä turvallisuusvastaavat eri työmuotojen leireille. Nuorisotiimi on valmistellut asiaa nuorisotyön leirien
osalta.
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää nuorisotyön leireille turvallisuusvastaavat
seuraavasti:
22.-24.1.
18.-20.3.
15.-17.4.
22.-24.4.
20.-23.6.

Leikkileiri Kunstenniemi / Johanna Paloposki
Tykki-leiri Kunstenniemi / Johanna Paloposki
IsosSuurleiri Kunstenniemi / Johanna Paloposki
Kanuuna
Kunstenniemi / Jens Salama
10-leiri
Kunstenniemi / Mari Vierula

Päätöksellä on lapsivaikutuksia siltä osin, että se parantaa leirien turvallisuutta.
Tiedoksi: Henri Kesti, taloustoimisto
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 22
VIRON YSTÄVYYSSEURAKUNTIEN TUKEMISEEN MYÖNNETYN MÄÄRÄRAHAN JAKO
Kaarinan seurakunnalla on Virossa Jögevan maakunnan alueella ystävyysseurakuntasopimus Palamusen ja Laiusen seurakunnan kanssa. Virolaisten ystävyysseurakuntien kanssa yhteydenpito on ollut melko tiivistä, ja siihen on liittynyt myös taloudellinen avustaminen.
Kaarinan seurakunta on useana vuonna saanut seurakuntayhtymän budjettivaroja virolaisten ystävyysseurakuntien tukemiseen. Myös vuodelle
2016 on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviossa varattu
em. mainittuun tarkoitukseen 5000 € kustannuspaikalle 10486. 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 €.
Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia
lapsivaikutuksia Suomessa.
Tiedoksi: Palamusen ja Laiusen seurakunnat, taloustoimisto
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan, sillä lisäyksellä, että seurakuntaneuvosto toivoo ystävyysseurakunnista lyhyttä raporttia avustuksen käytöstä.
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Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia
lapsivaikutuksia Suomessa.
Tiedoksi: Palamusen ja Laiusen seurakunnat, taloustoimisto
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

§ 23
YHTYMÄ- JA SEURAKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMISHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN
ESITYS (JULKISTETTU 29.1.2016)
Ohjausryhmän 29.1.2016 julkaistu esitys lähetetään esityslistan liitteenä
(liite 1 § 23).
Ohjausryhmässä jäsenenä ollut Merja Ainasoja alustaa esityksestä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja merkitsee sen tiedokseen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 24
ILMOITUSASIOITA
- Kaarinan seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2015
- Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 1-4/2016
- yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat
nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
- Pastori Heinon lähtösaarna 3.4.2016 ja läksiäisruokailu 28.3. klo 12.00
Paraisilla ravintola Hallonbladetissa. Ilmoittautumiset pastori Kestille.
§ 25
MUUT ASIAT

§ 26
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1 § 26.

§ 27
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.
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Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Tatu Kuoppala
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Mirkka Lehtonen
pöytäkirjantarkastaja

Ari Malmi
pöytäkirjantarkastaja
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