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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30

Paikka:

Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2

Läsnä:

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

Poissa:

Laitinen, Johanna

puheenjohtaja, poistui §:n 32 käsittelyn ajaksi
jäsen, puheenjohtaja §:ssä 32
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poistui klo 18.52
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
sihteeri

§ 28
KOKOUKSEN AVAUS ja KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja johdatti rukoukseen. Veisattiin virsi
182. Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Kaarinan seurakunnan seurakuntasihteeri Maj Röyskö.

§ 29
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 30
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys:
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
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Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Nevalainen ja Anniina Rantala.

§ 31
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä
muutoksella, että kohdassa Muut asiat § 39 päätettiin keskustellaan juuri
päättyneestä piispantarkastuksesta ja kehittämishankkeesta.

§ 32
LAUSUNNON ANTAMINEN KIRKKOHERRAN VIRKAVAPAA- ja OPINTOVAPAAHAKEMUKSESTA
Johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala:
Kirkkoherra Ville Niittynen on hakemassa tuomiokapitulilta opintovapaata väitöskirjatyötä varten 1.7.2016-31.8.2016 väliseksi ajaksi sekä
virkavapautta 1.6.-30.6.2016 väliseksi ajaksi. Hänet on hyväksytty Turun yliopiston Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmaan
10.4.2013 ja Svenska Litteratursällskapet on 5.2.2015 myöntänyt hänelle
kuuden (6) kuukauden apurahan, josta hän nyt siis käyttäisi puolet.
Kirkkojärjestyksen 6.luvun 8 § mukaan tuomiokapituli myöntää kirkkoherralle vuosiloman, virkavapauden ja vapaa-ajan. KJ:n 6.luvun 9 §
määrittää, että yli 2 kk:n virkavapaushakemukseen on liitettävä mukaan
seurakuntaneuvoston lausunto asiasta.
Työntekijällä on lain mukaan oikeus enintään kahden vuoden opintovapaaseen viiden vuoden kuluessa, kun hän on ollut saman työnantajan
palveluksessa vähintään yhden vuoden (Opintovapaalaki § 4). Työnantaja ei voi evätä opintovapaata, mutta perustellusta syystä työnantaja voi
siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään 6 kuukautta haetusta
(Opintovapaalaki 8 §). Lomat opintovapaan aikana määräytyvät virkaehtosopimuksen mukaisesti.
Ville Niittysen virkasuhde Kaarinan seurakunnassa alkoi 1.7.2015. Sen
vuoksi hän on hakemassa ensin palkatonta virkavapaata ajalle 1.6.30.6.2016 ja vasta sen perään hänellä on mahdollisuus hakea opintovapaata ajalle 1.7.-31.8.2016.
Vapaiden ajankohdat on suunniteltu siten, että ne haittaisivat mahdollisimman vähän hänen viranhoitoaan Kaarinan seurakunnassa.
Varapj:n esitys:

Seurakuntaneuvosto lausuu tuomiokapitulille, että sillä ei ole huomauttamista kirkkoherra Ville Niittysen virka- ja opintovapaushakemuksen
suhteen.
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Samalla seurakuntaneuvosto esittää pyynnön, että tuomiokapituli määrää
Kaarinan seurakunnan vs. kirkkoherraksi kappalainen Merja Auerin
ajaksi 1.6.-5.6.2016 ja ajaksi 18.7.-31.8.2016 sekä seurakuntapastori
Henri Kestin ajaksi 6.6.-17.7.2016.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Turun tuomiokapituli, Ville Niittynen, Merja Auer, Henri Kesti
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 33
LAUSUNNON ANTAMINEN SEURAKUNTAPASTORIN OPINTOVAPAAHAKEMUKSESTA
Kaarinan seurakunnan seurakuntapastori Terhi Laakkonen on anonut
opintovapaata 1.9.2016- 31.12.2016 väliseksi ajaksi.
Kirkkojärjestyksen 6.luvun 8 § mukaan tuomiokapituli myöntää seurakuntapastorille yli kahden kuukauden mittaisen virkavapauden. KJ:n
6.luvun 9 § määrittää, että yli 2 kk:n virkavapaushakemukseen on liitettävä mukaan seurakuntaneuvoston lausunto asiasta.
Työntekijällä on lain mukaan oikeus enintään kahden vuoden opintovapaaseen viiden vuoden kuluessa, kun hän on ollut saman työnantajan
palveluksessa vähintään yhden vuoden (Opintovapaalaki § 4). Työnantaja ei voi evätä opintovapaata kokonaan, mutta perustellusta syystä työnantaja voi siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään 6 kuukautta
haetusta (Opintovapaalaki § 8).
Esitys:

Seurakuntaneuvosto lausuu tuomiokapitulille, että sillä ei ole huomauttamista seurakuntapastori Terhi Laakkosen opintovapaushakemuksen
suhteen.
Samalla seurakuntaneuvosto pyytää, että Laakkosen virka jätetään virkavapaan ajaksi täyttämättä.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi: Turun tuomiokapituli, Terhi Laakkonen
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 34
KAARINAN SEURAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA 2015, ALUSTAVAT TIEDOT
Raportti talouden toteutumisesta vuodelta 2015 lähetetään esityslistan
mukana.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 35
KAARINAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2015
Seurakuntayhtymän pyytämät toimintakertomus- ja tilinpäätösaineistot
on hyväksytty seurakuntaneuvostossa 9.2.2016.
Ehdotus vuoden 2015 omaksi toimintakertomukseksi lähetetään kokousaineiston mukana. Se sisältää eri työalojen toimintakertomukset, tiedot
luottamushenkilöistä, koosteen seurakuntaneuvoston toiminnasta sekä
tiedot työntekijöistä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan oman toimintakertomuksen
vuodelta 2015.
Tiedoksi: työntekijät kirkkoherran kautta
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 36
ANOMUS RIPPIKOULUN RYHMÄKOON YLITTÄMISESTÄ
Kaarinan seurakunnan rippikoulun ohjesäännön § 5 mukaan: Samassa
ryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25. Seurakuntaneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää, että Kaarinan seurakunnan rippikoulussa
numero 209 voidaan ryhmäkoko ylittää kahdella hengellä.
Tiedoksi: rippikouluvastaava Henri Kesti
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Lapsivaikutusten arviointi: Päätös edistää nuorten kristillistä kasvatusta,
kun he voivat osallistua rippikouluun.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 37
PAPISTON VIRAT JA VIRKAMÄÄRÄYKSET
Esitys:

Kirkkoherra antaa tilannekatsauksen seurakunnan papiston viroista ja
virkamääräyksistä. Sen jälkeen seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta
ja merkitsee tilannekatsauksen ja keskustelun tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 38
ILMOITUSASIOITA
1. Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat
ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla
https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/
2. Seurakuntaneuvoston kokouksen siirtäminen 31.5.2016
3. Virkamääräyspyyntö tuomiokapitulille
4. Papinholman muutostöiden aikataulu

§ 39
MUUT ASIAT

PIISPANTARKASTUS JA KEHITTÄMISHANKE
Seurakuntaneuvosto keskusteli piispantarkastuksesta ja kehittämishankkeesta sekä antoi kirkkoherralle evästystä asiassa.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 40
MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Liite 1 § 40.

§ 41
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22.
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Kokouksen puolesta

Ville Niittynen
puheenjohtaja

Merja Ainasoja
puheenjohtaja §:ssä 32

Maj Röyskö
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Paavo Nevalainen
pöytäkirjantarkastaja

Anniina Rantala
pöytäkirjantarkastaja

___
___

