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Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 2/2021
Aika:

Sunnuntai 7.3.2020 klo 11.00

Paikka:

Kuusiston kirkko

Läsnä:

Niittynen, Ville

puheenjohtaja (esittelijä jollei toisin mainita)

Erkkilä, Raimo

jäsen

Kouki, Ville

jäsen

Mäkinen, Paula

jäsen

Peltonen, Kaarina

jäsen

Ranne, Maria

jäsen

Seivästö, Anne

jäsen

Tiainen, Minna

jäsen

Kuoppala, Tatu

sihteeri

Andersson, Jari

jäsen

Gustafsson, Irja

jäsen

Laitinen, Johanna

jäsen

Lehtonen, Mirkka

varapuheenjohtaja

Malmi, Ari

jäsen

Rantala, Anniina

jäsen

Vaiste, Marja

jäsen

Poissa:

§ 14
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkurukouksen ja avasi kokouksen.
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§ 15
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 16
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Kouki ja Anne Seivästö.

§ 17
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 18
Seurakunnan lausunto seurakunnan tilasta Kaarinan seurakunnassa vuonna 2021
suoritettavan piispantarkastuksen johdosta
Arkkipiispa Tapio Luoma suorittaa piispantarkastuksen Kaarinan seurakunnassa vuonna 2021.
Tarkastuksen alustava ohjelma on seuraava: 17.3.2021 klo 13-16 arkkipiispa seurueineen tapaa seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan,
väliesimiehet ja kirkkoherran. Tämän jälkeen mahdollinen viikkomessu
koko henkilökunnalle ja seurakuntaneuvostolle. Koronatilanteen vuoksi
viikkomessu voi myös jäädä pois ohjelmasta.
Kesän aikana lakimiesasessori tarkastaa seurakunnan hallinnon.
Syksyllä piispantarkastus jatkuu Kaarinassa myöhemmin ilmoitetulla ohjelmalla kolmen päivän ajan 30.9. -1.10. ja 3.10.2021. Tällöin arkkipiispa
tapaa myös henkilöstön ja seurakuntaneuvoston jäsenet.
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Tarkastusprosessin aluksi seurakuntaneuvoston tulee antaa tuomiokapitulille lausunto seurakunnan tilasta koskien toimintaa, henkilöstöä, taloutta ja kiinteistöjä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää antaa tuomiokapitulille liitteen 1 § 18 mukaisen lausunnon seurakunnan tilasta.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 19
Kappalaisen virkavapaa-anomus
Kappalainen Tatu Kuoppala on 19.2.2021 lähettänyt tuomiokapitulille ja
seurakuntaneuvostolle anomuksen, että hänelle myönnettäisiin kappalaisen virasta 50 % virkavapaus ajalle 1.5.2021 – 30.4.2023, jotta hän
voi hoitaa 50 % viranhoitovelvoitteella Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitajan virkaa.
Käytännön työjärjestelyistä on alustavasti sovittu kirkkoherran, seurakuntayhtymän diakonia- ja sielunhoitotyön johtajan sekä Tatu Kuoppalan kesken.
Kirkkojärjestyksen 6.luvun 8 §:n mukaan tuomiokapituli päättää pappien
yli 2 kk kestävistä virkavapauksista.
Seurakuntaneuvosto antaa asiasta tuomiokapitulille lausunnon.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan, että se puoltaa kappalainen
Tatu Kuoppalan virkavapausanomusta.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

2/2021
11

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 20
Seurakuntapastorin palkkaaminen
Kaarinan seurakunnassa on kirkkoherran ja kolmen täytettynä olevan
kappalaisen viran lisäksi neljä seurakuntapastorin virkaa.
Näistä neljästä seurakuntapastorin virasta vain kaksi on tällä hetkellä
täytettynä. Toinen virka on ollut kokonaan täyttämättä 28.2.2018 asti ja
toinen oli täytettynä vain 50 %:sti välillä 1.7.2018 – 30.9.2020, minkä
jälkeen sekin on ollut kokonaan täyttämättä.
Rippikoulu- ja kesälomakauden lähestyessä sekä edellä kerrotun ja 19
§:ssä annetun lausunnon perusteella on kirkkoherra pyytänyt tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Tiina Rumpuselle ajalle 29.3.202129.9.2021 Kaarinan seurakunnan tyhjänä olevaan seurakuntapastorin
virkaan.
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 9 § mukaan kirkkoherra…ottaa
määrärahojen puitteissa sijaisen tai muun määräaikaisen viranhaltijan
tai määräaikaisen työntekijän enintään kuuden kuukauden ajaksi.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja positiivisia lapsivaikutuksia, koska se tukee seurakunnan rippikoulutyötä.

Päätös:

Esityksen mukaan

21 §
Kaarinan seurakunnan työalojen toimintakertomukset vuodelta 2020
Esityslistan liitteenä lähetetään työalojen toimintakertomukset vuodelta
2020.
Strategian toteutumisesta:
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Työalat ovat arvioineet ja tehneet selkoa strategian toteutumisesta laatimissaan toimintakertomuksissa.
Korona-aika haittasi varsinkin strategian ensimmäiseen painopistealueeseen satsaamista, sillä ihmisten osallisuuden vahvistaminen oli hankalaa ja ylipäätään fyysisten kontaktien puuttuminen löi haitallisen leiman seurakunnan toimintaan.
Seurakunta solmi vuoden 2020 aikana yhteensä viisi yhteistyösopimusta kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanien osalta
painotettiin lapsi- ja nuorisotyötä.
Yhteistyö kaupungin kanssa oli monipuolista. Sitä oli varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten, sosiaali- ja terveystoimen, henkilöstöhallinnon sekä sivistys- ja kulttuuritoimen kanssa.
Sielunhoitotyön puolella toteutettiin palvelumuotoiluun perustunut hanke, jossa keskusteluajan pystyi varaamaan netin kautta.
Seurakunnan kasvatustyössä panostettiin turvallisuuteen, iloon ja monipuolisuuteen.
Toimintaa ja ihmisten tavoittamista suunnattiin kirkon seinien ulkopuolelle.
Seurakunnalle nimettiin ympäristövastaava.
Viestinnässä painottui jo olosuhteiden pakostakin netin ja sosiaalisen
median hyödyntäminen aivan uudella volyymilla.
Työntekijöiden suorituspalkoista päätettäessä yhtenä keskeisenä arviointikriteerinä oli strategian toteuttaminen omassa työssä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy toimintakertomukset (liite 1 § 21) sekä
merkitsee tiedokseen esittelytekstissä annetun arvion strategian toteutumisesta vuonna 2020.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
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Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 22
Viron ystävyysseurakuntien tukemiseen myönnetyn määrärahan jako
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 2021 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
Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia
lapsivaikutuksia Suomessa.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 23
Korona-ajan ja rokotuskeskuksen vaikutuksia seurakunnan toimintaan tulevina
kuukausina
Kirkkoherra selvittää asiaa.
Esitys:

Merkitään kirkkoherran selvitys tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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§ 24
Lausunnon antaminen ratapihahankkeen tarjotuista tiloista
Seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelut pyytää seurakunnan lausuntoa ratapihahankkeen tarjolla olevista tiloista.
Esityslistan mukana lähetetään kiinteistöpalvelujen alustava esitys asiasta.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa seuraavan lausunnon:
Seurakuntaneuvosto kiittää kiinteistöpalveluja aktiivisuudesta asiassa.
On hyvä seurata ja saada tietoa alueen rakennushankkeista ja tuoda
myös seurakuntien pohdittavaksi niihin osallistumista.
Ratapihahanke on seurakuntayhtymän osalta kallis hanke. 250.000€/v
on mittava kustannus.
Kiinteistöjohtokunta on kiinnittänyt huomiota tärkeisiin seikkoihin. Mikä
on kaupungin rooli ja sitoutumien hankkeeseen? Millainen on koko alueen tulevaisuus? Nämä ovat hämärän peitossa.
Ylipäätään on liian vähän tietoa siitä, millainen rakennus ja sen toiminta
tulevat olemaan. Hankkeen markkinoinnin perusteella rakennus vertautunee kai lähinnä Turun messukeskukseen, Gatorade Centeriin ja Logomoon. Myös hotelli on mukana kaavailuissa. Varsinaisesta ostoskeskuksesta ei ole kysymys. Ideana lienee tarjota päivisin yritystapahtumia
ja iltaisin viihdetapahtumia. On epävarmaa, kuinka paljon hiljentymiselle
tai seurakunnalliselle toiminnalle on kysyntää rakennuksessa, johon ihmiset saapuvat virittäytyneenä hyvin erilaisen ajanvietesuunnitelman
pohjalta.
On epävarmaa millaista ihmismäärää ratapihan rakennuksessa kulkisi
tavallisina arkipäivinä. Modernin kappelin tai digiajan modernin seurakuntatilan paikka tulisi olla mieluummin esimerkiksi Turun torilla, Jokirannassa tai Suomen Joutsenen alueella. Helsingissäkin Kampin kappeli sijaitsee keskeisellä paikalla ihmisvirtojen äärellä Narinkkatorilla, ei
Hartwall-Arenalla.
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Seurakuntayhtymän strategiatyössä on painotettu kiinteistömassan suuruutta ja siihen sisältyviä riskejä. Kiinteistöjä tulee ennemmin vähentää
ja karsia kuin hankkia lisää.
Toisaalta strategian painottama ihmisläheisyys tukisi ratapihahankkeeseen mukaan lähtemistä. Silloin suunnitellun rakennuksen tulisi tosin
kehittyä yhdeksi Turun keskeisimmistä paikoista, selvästi enemmän ihmisiä keräävämmäksi kuin messukeskus, Logomo ja Gatorade Center.
Yllä mainituilla perusteilla Kaarinan seurakuntaneuvosto lausuu, ettei se
kannata ratapihahankkeeseen mukaan lähtemistä.
Kaarinan seurakunnalla itsellään ei ole rakennukselle käyttöä.
Lapsiasiainvaikutus: Tällä päätöksellä ei ole lainsäädännön tarkoittamia
lapsivaikutuksia Suomessa.
Ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 25
Nuorisotyönohjaajan irtisanoutuminen ja viran täyttäminen
Vastaava nuorisotyönohjaaja Minna Glans on 22.2.2021 lähettämällään
viestillä irtisanoutunut virastaan 23.3.2021 lukien.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto kiittää lämpimästi Minna Glansia hyvin tehdystä
työstä Kaarinan seurakunnassa.
Seurakuntaneuvosto päättää…
1) asettaa Kaarinan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi siten, että uusi työntekijä voisi aloittaa virassaan 17.5.2021,
2) todeta viran kelpoisuusehtojen olevan piispainkokouksen hyväksymän nuorisotyönohjaajan tutkinnon
3) määrätä virkasuhteeseen otettavalle 6 kuukauden koeajan (kirkkolaki 6.luku 17 §),

KAARINAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA

2/2021
16

4) edellyttää virkasuhteeseen otettavalta, että tämä toimittaa työnantajalle nähtäväksi sellaisen rikosrekisteriotteen, josta on säädetty kirkkolain 6.luvun 33 §:ssä,
5) edellyttää virkasuhteeseen otettavalta, että tämä toimittaa työnantajalle koeajan kuluessa sellaisen terveydentilaansa koskevan selvityksen, josta on säädetty kirkkolain 6.luvun 16 §:ssä.
6) antaa virkavaalin valmistelun haastatteluineen työjaoston tehtäväksi,
nimeää Ville Koukin mukaan työjaostoon ja antaa työjaoston tehtäväksi nuorisotiimin osallistamisen rekrytointiprosessiin sopivaksi
katsomallaan tavalla,
7) antaa viran hakuilmoituksen laatimisen ja julkaisun kirkkoherran tehtäväksi
8) määrittää virkaan liittyvät erityistarpeet seuraaviksi: monipuoliset ja
digi- ja someajan vaatimuksia vastaavat viestintä- ja sisällöntuottamistaidot, kyvyn luontevasti kohdata nuoria näiden omilla ehdoilla,
modernit näkemykset ja visiot seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyön toteuttamisesta, halun ja innostuksen tehdä 2020-luvun rippikoulutyötä, valmiutta sitoutua työssään seurakunnan strategiassa
linjattuihin asioihin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia siltä osin, että uusi työntekijä tulee
tekemään työtä nimenomaan nuorten parissa.
Tiedoksi: nuorisotiimi
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 26
Ilmoitusasioita
-

Kirkkoherran päätöspöytäkirja
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-

Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla:
https://turunseurakunnat.fi >> info-ja-asiointi >> hallinto-japaatoksenteko

-

Rovastikuntailta 8.3.2021 netissä (seurakuntasihteerin sähköpostitse lähettämä kutsu)

§ 27
Muut asiat
§ 28
Muutoksenhakuosoitus
Liite 1 § 28.

§ 29
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30
Kokouksen puolesta
Ville Niittynen

Tatu Kuoppala

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Ville Kouki

Anne Seivästö

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eerikinkatu 3 ajalla __.__.2021 – __.__.2021 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainviraston ilmoitustaululla __.__.2021 – __.__.2021.
_________________________
Maj Röyskö, seurakuntasihteeri

